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دليل التعامل ومعالجة والتخلص من النفايات الناتجة خالل معالجة وتشخيص وعزل 

 19مرضى فيروس الكوفيد 
 

 مقدمة

قامت الوزارات  وبقوة،الذي أجتاح كل دول العالم بشكل كبير  19-لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد
لوائح واإلجراءات التنظيمية إلدارة النفايات الطبية التي ستنتج من معالجة وتشخيص الوالسلطات الصحية والبيئية بوضع 

 .إصابتهموعزل المرضى المصابين أو المشكوك في 
 

كانت لبداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين بتلك السرعة والخلل الذي رافق المنظومة الصحية الصينية في بداية  
مواجهة الفيروس عند ذروة انتشاره. هذا األمر جعل السلطات الصحية في معظم دول العالم تنتبه لكي ال يحدث لهم عجز  

جراءات تهدف لتحسين ودعم الجهود لمواجهة هذه الجائحة. في مواجهة الفيروس فوضعت لوائ  ح وا 
 

 19 -كوفيد مرضى عزل قسامأ

 .لجمع النفايات الطبية (Color Coded) تطبيق نظام الفرز الجيد بواسطة األكياس ذات األلوان المخصصة  •

الطبية، وتستعمل عالمات تجميع وتخزين النفايات الطبية منفصلة قبل تسليمها إلى محطة معالجة النفايات  •
التي   (COVID-19 Waste) 19-خاصة لتميزيها على النفايات األخرى، مثاًل كتابة كلمة نفايات كوفيد

 معتمدة.تخزن منفصلة في ساحة مؤقتة يتم تسليمها لمحطة معالجة نفايات طبية 

 .لوحدها  19-حفظ وتائق كميات النفايات الناتجة من أقسام عزل مرضى كوفيد  •

لتميزيها عن العربات األخرى، ويجب  19-العالمات التحذيرية على عربات نقل نفايات مرضى الكوفيدوضع  •
 .أن ال تستعمل ألغراض أخرى، فقط لهذا الغرض

 Sodium Hypoبواسطة مطهر الكلور  19-تطهير السالل والعربات المخصصة لتخزين نفايات الكوفيد •

chloride5%  ماء. 10كلور الى  1بنسبة 

 

  Camp) (Quarantine الحجر ومراكز ماتمخي

التعامل مع النفايات العامة الناتجة من مخيمات ومراكز الحجر كأنها نفايات منزلية في عملية الجمع والتخلص،   •
 .اما النفايات الطبية فيجب جمعها منفصلة في أكياس وحاويات خاصة

النفايات الطبية منفصلة في أكياس صفراء وتبليغ في حالة الحجر المنزلي لمرضى مشتبه بهم يجب جمع  •
 .الجهات المختصة بذلك لجمعها. أو تنسيق بواسطة البلدية لتحديد نقاط جمع تلك النفايات من األحياء السكنية
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  الطبية النفايات ومعالجة تخزين محطات

رداء مع مريول مقاوم لتناثر ارتداء العمال المالبس الوقاية الشخصية المناسبة، وكمامات من ثالث طبقات و  •
 .السوائل وقفازات وأحذية مناسبة ونظارات واقية

 .تطهير شاحنات نقل النفايات بالمطهرات الكيميائية المناسبة بعد كل رحلة نقل •

 .بعد استالمها ومعالجتها مباشرة في محطات المعالجة  19-التخلص من نفايات الكوفيد •

 . من مواصلة العمل في محطة المعالجةمنع أي عامل ظهرت عليه أعراض المرض  •
 

 الواجبات المناط على المسئولين في محطة معالجة النفايات الطبية
العالقة المتخصصة في متابعة ومراقبة النفايات والتلوث في الدولة عن   الدولة ذاتإبالغ جهات الرقابية في  •

 .19-أستالم النفايات الطبية من أقسام العزل ومراكز العزل ومراكز إجراء االختبارات لفيروس كوفيد
يجب على المسئولين في محطات معالجة النفايات الطبية التأكد من سالمة العمال عند التعامل في جمع   •

 .ات الطبيةالنفاي
يجب أن يرتدي العمال المالبس الوقاية الشخصية المناسبة، وكمامات من ثالث طبقات وأردية مقاومة لتناثر  •

 .السوائل وقفازات وأحذية مناسبة ونظارات واقية
، وليس بالضرورة وضع عالمات خاصة على  19-يجب تخصيص سيارات شحن مناسبة لنقل نفايات الكوفيد •

 .مثل هذه الشاحنات
يجب على المسئولين على محطات المعالجة االحتفاظ بسجالت عمليات الجمع والمعالجة والتخلص من   •

 .، بحيث تكون مفصولة عن السجالت النفايات األخرى19-النفايات كوفيد
 

 الواجبات المناطة على الجهات الحكومية الرقابية ذات العالقة المتخصصة في متابعة ومراقبة النفايات 
 .ومراكز العزل والعزل المنزلي 19-االحتفاظ بسجالت الخاصة بأقسام معالجة مرضى الكوفيد •
 .التأكد من أن عمليات الجمع والنقل والتخلص تطبق بطريقة سليمة •
 السماح لمحطات المعالجة والتخلص للعمل أكثر من الساعات المخصصة حسب الحاجة.  •
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