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ااررللمررضی وواالززووَّ   
نظظافة االيیدديینن  منن أأجلل يیدديینن نظظيیفتيینن بإستمرراارر –  

 

 

اذذاا؟مل  
• نظظافة االيیدديینن تمنع اانتقالل االعددوویی.  	  
• منن خططرر إإصابة االمررء نفسهھ ووااآلخرريینن بالعددوویی االنظظافة لل تقلّ    
•  	  

متی؟  
• عنددما االددخوولل إإلی أأوو االخررووجج منن غررفة االمرريیضض أأوو االقسمم.  	  
• قبلل تناوولل االططعامم أأوو االتعاملل مع ااألططعمة.  	  
• اضاتت أأوو االقثاططرر أأوو ما شابهھ. بعدد لمسس االضماددااتت االططبيیة أأوو االحفَّ   	  
• بعدد االذذهھھھابب إإلی االمررحاضض.  	  
• طط. بعدد االسعالل أأوو االعططسس في االيیدديینن٬، أأوو االتمخُّ   	  

 

کيیفف؟  
• غسلل االيیدديینن بالصابوونن وواالماء هھھھوو االبدديیلل ااألفضلل بعدد االذذهھھھابب   
• ووااضح.  إإلی االمررحاضض أأوو عنددما تکوونن االيیدديینن متووسختيینن بشکللٍ    	  
• مم االيیدديینن في أأمکنة مختلفة في االقسمم وويیجووززعقِّ يیووجدد مُ    
• ااستخدداامهھ حيیثما يیووجدد.    	  
• کميیة کافيیة منن مستحضرر تعقيیمم االيیدديینن لکي يیتووززعع بشکلل ااستخددمم   
• ً علی کلتا االيیدديینن. اافرركك االيیدديینن مع جيیدد   حتی تنشفانن.  ا 	  
• دد في ططلبب االمساعددةة منن االمووظظفيینن.ال تترر  ددَّ 	  
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