
قّفازات – في الوقت المناسب
ازات من تلوث اليدين وهي تستخدم عند مالمسة سوائل  قّف لّل ال تق

ازات  قّف ر ال الجسم مثل البول و البراز والدّم والقيء واللعاب. ال توّف
ازات،  قّف باً ما تكون هناك ثقوباً صغيرة في ال الحماية الكاملة. غال
ّم  ازات. ق قّف اً ما تتلوث األيدي عند نزع ال ب و باإلضافة إلى ذلك غال

ازات. قّف دائما بتنظيف اليدين بعد نزع ال

متى يجب استخدام القّفازات؟
ازات عندما يکون محتمال أنك ستالمس سوائل الجسم  قّف •  استخدم ال

)مثل البول والدم واللعاب(.

ازات عند تنظيف المرحاض والحمام وغرفة التعقيم  قّف •  استخدم ال
)غرفة الشطف(. 

ازات عند مالمسة المنّظفات والمواد الكيميائية عندما  قّف •  استخدم ال
ُيوصی بذلك.

ازات عند تنظيف غرفة العدوی. قّف • استخدم ال

نصائح أخرى حول استخدام القّفازات:
•  احرص دائماً على تجفيف يديك عند ارتداء القفاز - تتسّبب األيدي 

المبتلة بتهّيج أكبر للجلد.

•  استخدم كريم اليد كثيراً، فهو يمنع تهّيج الجلد.

ازات عند انتفاء الحاجة إليها - اإلستخدام الزائد لها  قّف •  ال ترتدي ال
يزيد من خطر تهّيج الجلد.

نيتريل ذات األکمام الطويلة ألنها  •  استخدم قفازات الالتكس أو ال
توّفر أفضل حماية لك.

ة الحماية  ازات، فالتعقيم يضعف من  خاصّي قّف ّم بتعقيم ال •  ال تق
ازات. قّف ل ل

كيفية نزع القّفازات بعد اإلستخدام؟
ازات بعد اإلستخدام. األمر الحاسم  قّف هناك طرقاً عديدة لنزع ال
لقفاز  هو منع تلوث اليدين من خالل لمس السطح الخارجي ل

تالي: قيام بذلك على النحو ال عند نزعه. ويمكن ال

نصائح حول نظافة اليدين واستخدام 
القّفازات

ال التنظيف في جهاز عمَّ
الخدمة الصحّية

از من  ّف ق 1. أمسك کّم ال
ّم بنزعه في حركة  الخارج. ق
قلب  لطيفة وهادئة بحيث ُي

قفاز من الداخل إلی  ال
الخارج.

يد  ال از هذە ب ّف ق 2. أمسك فردة ال
قفاز. ضع  ال األخری المغطاة ب

از.  ّف ق السبابة في داخل کّم ال
از بلطف بحيث  ّف ق اسحب ال
از التي  ّف ق قلب حول فردة ال ُي

تمسكها بيدك.

ازات. ّف ق 3. أرمي ال يدين. ّم بتنظيف ال 4. ق

ازات عن  قّف ال تغني ال
تنظيف اليدين
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غسل اليدين أم تعقيمهما؟

ا بالصابون والماء أو بمطهر اليد. ّم تنظيف اليدين إمَّ يت

ُينصح بغسل اليد بالماء والصابون عندما:
• تکون األيدي ملوثة بشكل واضح.

• يکون اليد مبلالً.
• بعد زيارة المرحاض.

وفي حاالت أخرى، ُيوصى باستخدام مطّهر يدوي كحولي. فهو أكثر 
فعالية وأكثر رفقاً ببشرة اليدين.

النظافة – هي جزٌء هاٌم من الوقاية 
من العدوی

تعتبر النظافة جزءاً هاماً من الوقاية من العدوى في المؤسسات 
الصحية النرويجية.

غير أنه من الممکن أن يساهم عمال التنظيف أيضاً، مثل العاملين 
الصحيين وغيرهم من العاملين في المستشفيات، في انتشار العدوى.

ّد الجيدة وارتداء القّفازات بشکل صحيح مهّمان لمنع  ي إنَّ نظافة ال
انتشار العدوى.

کيف يتّم تعقيم اليدين؟

ّد الكحولي بنسبة کحول من 90-70  ي م ال •  استخدم معقِّ
%، علی شکل سائل أو هالم.

يّد من المحلول في کّف أحد اليدين.  •  أفرغ ملء ال

•  وزِّع المحلول على كال اليدين والمعصمين.

ينفذ المحلول إلی الجلد واستمّر  ّم بفرك اليدين ل •  ق
بالفرك حتى تجفَّ يداك.

ها من 20-30 ثانية. وإذا  ينبغي أن تستغرق العملية كلّ
ًة  اً أقصر، تکون قد استخدمت کمّي أخذت العملية وقت

يلة من المحلول. قل

كيفّية غسل اليدين؟
•  ضّع اليدين والمعصمين تحت الماء الفاتر الجاري.

يّد. •  أسكب کبسة أو اثنتين من الصابون في راحة ال

تا اليدين،  ّم بنشر المنتج علی جميع األسطح في كل •  ق
بما في ذلك المعصمين.

ّم بشطف يديك جيداً بماء فاتٍر جاٍر. •  ق

•  جّفف يديك جيداً بمنديٍل ورقيٍّ نظيف أحادي 
اإلستعمال.

ّد بإستخدام  ي ال •  يتم إغالق الصنابير التي تعمل ب
المنديل الورقّي الُمستخدم.

ال من 40-60 ثانية. يستغرق غسل اليدين الفعَّ

متى يجب عليك القيام بتنظيف 
اليدين؟

ّم دائما بتنظيف اليدين قبل البدء بالعمل في غرفة جديدة.  ق
هذا ينطبق بغض النظر عن نوع الغرفة، و ينطبق أيضا عندما 

ازات. قّف تنوي ارتداء ال

ّوثة بالبول أو البراز أو الدم، على سبيل  إذا لمست األشياء المل
قيام بتنظيف اليدين قبل المضي قدماً  المثال، يجب عليك ال

قيام  بالعمل في الغرفة. إذا كنت ترتدي قفازات، يجب نزعها وال
بتنظيف اليدين قبل المتابعة.

ازات وتنظيف اليدين بعد تنظيف المناطق ‘غير  قّف ّم بنزع ال ق
النظيفة’ مثل المرحاض والحمام وغرفة التعقيم )غرفة الشطف(.

ّم دائما بتنظيف اليدين بعد االنتهاء من تنظيف غرفة، سواء  ق
ازات أم ال. قّف كنت ترتدي ال
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