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النظافة الصحیة للیدین 
دلیل تنظیف الیدین  

Hand Hygiene)
 (A Guide to Clean Hands

لم أحتاج إلى تنظیف یدي؟
Why do I need to clean my hands? (

انتشار الجراثیم.  إن تنظیف یدیك (أو النظافة الصحیة للیدین) ھو واحد من أفضل الطرق التي یمكن بھا أن توقف  
                                                                               ً                     إن الطریقة الرئیسیة النتشار الجراثیم ھي من خالل یدیك. یمكنك التقاط الجراثیم تقریب ا من كل موضع، بما في 

ذلك الھواتف، ومقابض األبواب واألسوار. یمكنك نشر ھذه الجراثیم في المستشفى أو العیادة الطبیة أو أیة منشأة 
 رعایة صحیة أخرى وأنت ال تدري.

 ،
قد تبدو یدیك نظیفة، في حین أنھا تحمل جراثیم ا تسبب العدوى. عندما تنسى تنظیف یدیك وال تنظفھما جید ا

  
 ً                                                    ً                                            
یمكنك نشر العدوى إلى اآلخرین. كما یمكنك نشر العدوى إلى نفسك إن كانت یدیك غیر نظیفتین والمست 

 عینیك أو فمك أو أنفك أو أي جرح في جسمك.

ومن المھم أن تشجع أفراد أسرتك، والزوار وفریق الرعایة الطبیة على تنظیف أیدیھم في كل مرة یزورونك أو  
یشاركون في أمور رعایتك. ساعد في إیقاف الجراثیم التي تسبب العدوى في منشآت الرعایة الصحیة.  

 (
 :  

متى أحتاج إلى تنظیف یدي؟
   When do I need to clean my hands? 

نظّ  ف  ی  دی  ك   د ائ  ًم ا  

 ام وقبل تناولھقبل إعداد الطع  •
 قبل مالمسة عینیك أو أنفك أو فمك  •
 بعد  دخولك الحمام، أو مسح أنفك (التمخط)، أو السعال أو العطس في یدیك. •
قبل أن تتواصل مع مرضى أو أشخاص یقیمون في منشأة رعایة صحیة (نزالء مقیمین) وقبل أن تدخل  •

 غرفتھم.
تھم، أو الوحدة الموجودین بھا وبعد مغادرة بعد أن تتواصل مع مرضى أو نزالء وبعد مغادرة غرف •

 منشأة الرعایة الصحیة

 ھل ینبغي أن استخدم مطھر الیدین أو الصابون والماء؟ 
)Should I use hand sanitizer or soap and water? (

 یمكنك استعمال مطھر الیدین (منظف الیدین المحنةي على الكحول) أو الصابون والماء لتنظیف یدیك.

 مطھر الیدین أنسب في االستخدام عندما: إن 
 تبدو یدیك غیر نظیفة •
تدخل إلى غرفة مریض أو نزیل أو وحدة أو منشأة رعایة صحیة  •
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 اتبع ھذه الخطوات لتنظیف یدیك بمطھر الیدین: 
ارفع األكمام الطویلة ألعلى الذراع، وارفع ساعتك أو السوار أو أیة حلي   .1

 ألعلى. أخرى ترتدیھا في معصمك  
 ضع كمیة من مطھر الیدین في راحة الیدین.  .2
افرك المطھر على یدیك بكاملھما، وساعدیك، وأصابعك، وأطراف أصابعك   .3

 وإصبعي اإلبھام. 
 افرك حتى تجف یدیك تماما. .4

 فھما األنسب في االستخدام: أما الصابون والماء  
 عندما تبدو یدیك غیر نظیفة  •
 قبل تناول الطعام وقبل إعداده  •
 دخولك الحمام بعد   •

 اتبع ھذه الخطوات لتنظیف یدیك بالصابون والماء: 
ارفع األكمام الطویلة ألعلى الذراع، وارفع ساعتك أو السوار أو أیة حلي أخرى ترتدیھا في معصمك   .1

 ألعلى. 
 بلل یدیك بالماء الدافيء.  .2
 ضع ما یكفي من الصابون على یدیك لتغطیتھما.  .3
 بكاملھما، وساعدیك، وأصابعك، وأطراف أصابعك وإصبعي اإلبھام. افرك المطھر على یدیك   .4
 ثانیة.   30إلى    15اغسل یدیك وحكھما مدة   .5
 اشطف یدیك بالماء الدافئ الجاري.  .6
 ربت على یدیك بمنشفة ورقیة لتجفیفھما.  .7
 اقفل الصنبور باستخدام منشفة ورقیة.  .8

 أیدیھم؟متى یحتاج فریق الرعایة الصحیة الذي یعتني بي إلى تنظیف 
)When does my healthcare team need to clean their hands? (

"األوقات األربع ( ”Moments for Hand Hygiene 4“ یتبع فریق الرعایة الصحیة الذي یعتني بك
 عندما یعتنون بك. سینظفون أیدیھم:  )"للنظافة الصحیة للیدین

) Moment 1(  1الوقت 
 قبل الدخول إلى غرفتك •
 أو لمس أي شيء من حولك، بما في ذلك مالبسك ومتعلقاتك الشخصیة قبل لمسك•
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 ) Moment 2(  2الوقت 

 قبل وضعھم القفازات •

أو تغییر ضمادات الجروح لك، أو العنایة بالقسطرة )،  IVقبل تنفیذ أي إجراء طبي، مثل بدء تسریب وریدي ( •
 الطبیة خاصتك أو تجھیز أدویتك.

 ) Moment 3(  3الوقت 

 ة أیة سوائل مصدرھا جسمك مثل الدم، أو البول، أو البراز، أو القيء أو اللعاب (البصاق) بعد مالمس •
بعد خلع القفازات التي المست سوائل جسمك (مثل عند تغییر ضمادتك الطبیة أو سحب دم منك إلجراء فحص   •

 دم) 
 ) Moment 4(  4الوقت 
 بعد لمسك أو لمس أي شيء من حولك  •
 تواجدك قبل مغادرة مكان  •

إذا رأیت احد أفراد فریق الرعایة الطبیة الذي یقدم لك الرعایة الطبیة لم یقم بتنظیف یدیھ، یمكنك أن تلفت 
"لم أرك (  ”?I didn't see you clean your hands, would you mind cleaning them“ انتباھھ قائال:

 یرحب فریق الرعایة الصحیة بأسئلتك. )تنظیف یدیك، ھال نظفتھما من فضلك؟"

ً         یرجى تذكیر الزوار بتنظیف أیدیھم أیض ا، حتى ال   تتسلل الجراثیم إلى غرفتك.                                    

ً                    ً  بالحفاظ على أیدینا نظیفة، یمكننا جمیع ا خلق بیئة أكثر أمان ا.                                       

 خر مراجعة:   30 نوفمبر 2020 
المؤلف: خدمات ألبرتا الصحیة، الوقایة من العدوى والسیطرة علیھا  

Infection Prevention & Control, Alberta Health Services( (

Arabic 

3 3/

النظافة الصحیة للیدین 
دلیل تنظیف الیدین  

 Hand Hygiene)
(A Guide to Clean Hands

 ال  ت ُ  عتب   ر   ھ ذ ه  ا ل  ما  د ة  ب  دی  ال  ً   ع ن   ا ست  شا  ر ة   أ خ صا ئ  ي   ص ح ي   ُم  ؤ ھ ل.    ھ ذ ه   ا لم  وا  د   م خ ص ص ة   ل غ ر ض  ا ل  م عل  و ما  ت   ا لع  ام  ة   ف ق ط   و ھ ي م   ق د م ة   عل  ى   أ سا  س   و ض ع ھ ا   و م كا ن  ھ ا   ال  را  ھن ی   .ن    
بالرغم من بذل جھود معقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضمان، صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة  

ً  إ   خ ال ء   ط ر ف ھا    م ن أ   یة    م سئ  ول  یة    ا    لغ  ر ض   م ع  ین.   ت ُ  ع  لن  Alberta Health Services  ص را  حة  ا    لل ت  طب ی  ق   أ و   م ال ءم  تھ  ا    أ و   قا ب ل ی  تھ  ا    أ و   تم   امھ  ا  ت   أ و   م وث  وق ی  تھ   ھ ذ ه   ا لم  عل  وم 
 م رتب   ط ة  با   ست  خ دا  م   ھ ذ ه  ا ل  م وا  د ،   و ع ن   أی  ة   ُم  طا  لبا   ت   أ  و   د عا  و ى   ق ضا ئ ی  ة   أ و   ُم  طا ل ب ا  ت   أ و   ق ضا ی  ا  ت ن  ش أ   ع ن   ھ ذ ا  ا  ال ست  خ دا  م.    
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