
 
 

 
 كوفید-19: توجیهات لبرنامج المیاه والصرف الصحي والنظافة لإلستجابة

 
 المقدمة : یمكن تلخیص أهم المعلومات حول المیاه والصرف الصحي والنظافة والحد من انتشار كوفید- 19 على النحو التالي:

 
 یعتبر غسل الیدین المتكرر أهم إجراء لمنع انتشار فیروس كوفید - 19.●
 یجب أن تكون مناطق غسل الیدین متوفرة للجمیع للتأكد من غسل الیدین بشكل متكرر.●
 یجب أن تتاح إمكانیة للوصول إلى إمدادات المیاه بشكل آمن وموثوق، وستساعد إمكانیة الحصول على مطهر في الحد من انتشار●

  فیروس كوفید- 19.
 

 ملخص ألنشطة إستجابة المیاه والصرف الصحي والنظافة
 التركیز على غسل الیدین بالصابون●
 وسائط اإلعالم الجماهیري كخدمات الرسائل النصیة القصیرة  و/ أو الرسائل اإلذاعیة●
التوعیة● أنشطة في الشباب إشراك إلى والسعي االسترخاء، ومناطق المدرسة خارج النوادي خالل من الیدین غسل أنشطة                   تیسیر

 والرصد (المتابعة) المستمرة بعد ذلك
غسیل● احتیاجات بتلبیة الحالیة الكمیات تسمح ال حیث الشركاء تیرفند/ منظمة من المستفیدة المجتمعات في إضافیة میاه إمدادات                    توفیر

  الیدین اإلضافیة
دعم● (أو الملیون في جزء 0.5 المتبقي الحر الكلور تركیز لتحقیق (الكلورة) بالكلور المجتمعیة المشاریع مصادر جمیع                   معالجة

 الكلورة في المنزل)
 توضیح الحاجة إلى تطهیر المرافق الصحیة القائمة (وتوفیر المواد غیر الغذائیة عن طریق القسائم النقدیة)●
 إشراك الجهات الدینیة الفاعلة في الرسائل الواضحة والثابتة ومعالجة وصمة العار والنزاعات المحتملة داخل المجتمعات المحلیة●

 

 
 االستراتیجیة

  یجب أن تدعم برامج المیاه والصرف الصحي والنظافة  لمنظمة تیرفند والشركاء السلطات الصحیة في التصدي النتشار المرض عن طریق:
 السبب في أهمیة النظافة وغسل الیدین ؛1.
 الحصول على میاه صالحة لالستخدام المنزلي؛2.
 وصول جمیع الفئات إلى مرافق الصرف الصحي بأمان (في المنزل وخارج مرافق المنزل)، والتأكید على التطهیر المتكرر3.

 والتطهیر لدورات المیاه التي یستخدمها األشخاص الذین تظهر علیهم أعراض فیروس كورونا؛
 العمل مع مرافق الرعایة الصحیة لمنعها من أن تصبح مصادر النتقال الفیروس ؛4.
 العمل مع قادة الكنیسة والقادة الدینیین بشكل عام على زیادة الوعي بالفیروس، وتشجیع تبني الممارسات الصحیة اآلمنة، ومعالجة5.

 وصمة العار التي یوصم بها أفراد المجتمع الذین یصابون بالعدوى أو تظهر علیهم األعراض.
 

 تنطبق هذه االستراتیجیة على  جمیع  برامج المیاه والصرف الصحي والنظافة الحالیة المدعومة من منظمة تیرفند/ شركائها، وسیكون من
 الضروري تحدید الفئات الضعیفة التي تحتاج أولویة االهتمام عبر هذه االستراتیجیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 الجزء األول:  السبب في أهمیة النظافة وغسل الیدین
 

 
  غسل الیدین بالصابون

  
إذا بالصابون الیدین غسل لتعزیز بالفعل المستخدمة األدوات األسالیب/ العملیات/ تغییر نقترح ولن بالصابون، الیدین غسل على نركز أن                     علینا
والسلوكیة االجتماعیة التغیرات على بناًء الیدین غسل طرق في بها نتواصل التي للطریقة األولویة إعطاء إلى نحتاج ذلك، ومع فعالة، النتائج                       كانت

 (أي تحدید العوامل التي تجعل السكان المستهدفین یعتمدوا ویمارسوا غسل الیدین بالصابون).
 
 

  یجب القیام بغسل الیدین في هذه األوقات  الخمسة الحرجة:
 بعد استخدام دورات المیاه ( یجب أن تتوفر مرافق غسل الیدین بالماء والصابون على بعد 5 أمتار من دورات المیاه ) ؛1.
 بعد تغییر حفاضات الطفل.2.
 قبل تحضیر الطعام.3.
 قبل وبعد األكل:4.
 بعد العودة من العمل في الحقول / العمل مع الحیوانات.5.

 
 وبسبب فیروس كورونا، هناك أوقات إضافیة ُأخرى لغسل الیدین هم:

 
 بعد لمس األنف أو الفم أو العینین أو أي جزء من الوجه.1.
 بعد لمس المناطق المعرضة للعدوى المحتملة.2.

 

 من المهم غسل الیدین عند دخول أماكن العمل والتعلیم واألسواق واألماكن العامة المزدحمة وأماكن العبادة وعند العودة إلى منازلنا،  كما یجب
 غسل الیدین أیًضا بعد السفر بالقطارات والحافالت وسیارات األجرة، الخ.

 

 إننا ندعم أي من العملیات التالیة فیما یتعلق بمناهج تغییر السلوك، اعتماًدا على معدل اإلصابة بالفیروس في المنطقة المستهدفة:
 
 

 عندما تكون حاالت الكوفید-19 مرتفعة أو غیر معروفة
 

بین الیدین لغسل الرئیسیة النقاط تحدد والتي الرئیسیة)، والبیانات األسرة (مستوى االستقصائیة الدراسات على القائمة الحالیة النتائج                   استخدم
الدراسات مثل األولیة، البحوث أنشطة بصیاغة والنظافة الصحي والصرف المیاه برامج بمصفوفة الخاص الفریق [یقوم المستهدفین،                  السكان
نطاق توسیع إجراءات مع بالتوازي ذلك وسیتم العوائق، وتحلیل (KAP surveys) والممارسات والمواقف بالمعارف الخاصة                 االستقصائیة

 المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة كما هو موضح أدناه].
 

 عندما تكون حاالت الكوفید- 19منخفضة أو تم احتواء الفیروس
 

  استخدم أداة   ''Wash’Em" التي صممتها  مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة . توفر''Wash’Em"  طرق تصمیم برامج النظافة
 السریعة، وتعتمد هذه العملیة على استخدام خمس أدوات للتقییم السریع لتحدید النقاط الرئیسیة لغسل الیدین بالصابون بانتظام، وتتم إضافة البیانات

 المكتملة إلى أداة التحلیل التي ستقترح معاییر التصمیم لمشروع غسل الیدین.
 
 
لمجموعات مناسبة تكون ال قد السریع التقییم أنشطة أن الحارة المناطق وطب الصحة لحفظ لندن مدرسة في "Wash’Em'' عمل فریق أشار                       لقد
تفاعل إلى تحتاج األنشطة وألن بسهولة؛ كورونا فیروس وانتقال انتشار بها یتم التي للطریقة نظرًا وذلك مشاركین، ستة من أكثر من                       تتألف

https://washem-guides.s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem_handout_en.pdf
https://washem-guides.s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem_handout_en.pdf
https://washem-guides.s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem_handout_en.pdf


 
 

 
تقل حیث للغایة، منخفضة الفیروس حاالت فیها تكون التي المناطق في إال هذه السریع التقییم تمارین تستخدم ال أن نقترح فنحن لذا                        اجتماعي،

 مخاطر اإلصابة بالعدوى.
 
 

 غسل الیدین بالصابون - أفضل دفاع لدینا ضد فیروس كورونا . تتضمن ورقة المعلومات من أداة Wash ’Em أفكاًرا قّیمة لتحسین  طرق غسل
 الیدین یجب قراءتها من ِقَبل كل الفرق المنفذة.

 
 

من للحد إما المدرسة، إلى التالمیذ من العدید یذهب ال وقد ، القیود فرض أثناء شركائهم تیرفند/ منظمة قبل من المدعومة المدارس إغالق                         سیتم
حضور على القادرین والمراهقین سنا األكبر األطفال مع المعلومات هذه مشاركة ویمكن األسرة، أفراد أحد لرعایة أو بالعدوى اإلصابة                     خطر

 النوادي خارج المدرسة أو غیرها من مشاریع التوعیة األخرى.
 
  

https://washem-guides.s3.eu-west-2.amazonaws.com/washem_quicktip_coronavirus.pdf


 
 

 
 

 

الجزء الثاني: الحصول على میاه صالحة لالستخدام المنزلي؛         
 

  صنبور تیبي

وتوفر منخفضة تكلفة ذات یدین غسل محطات ببناء بشدة نوصي لذا مقتصد، بشكل المیاه استخدام من البد األهمیة بالغ أمر األیدي غسل أن                         بما
 المیاه، مثل؛ " صنبور تیبي ".

 

 

 ُیعد صنبور تیبي حًال مفیًدا للغایة على المدى القصیر، وذلك حتى تتوافر قسائم المواد غیر الغذائیة.

https://www.youtube.com/watch?v=C4d1nLpqx0M


 
 

 
 

  معالجة المیاه
كوفید- یسبب الذي الفیروس العامة الشرب میاه أنظمة معظم في التي تلك مثل والتطهیر، الفلترة تستخدم التي المیاه معالجة وسائل تقتل أن                       یجب
المصدر ذات المشاریع ذلك ویشمل تیرفند، منظمة قبل من المدعومة المیاه إمدادات مشاریع جمیع في بالكلور) (المعالجة بالكلورة ونوصي ،19                    
المحمیة)، المصادر منافذ من الماء بسحب المستخدمین یقوم حیث الینابیع، حمایة ومراكز یدویة بمضخات المزودة والحفر اآلبار (مثل                    الرئیسي
وسنقدم الملیون في جزء 0.5 بمقدار ( FRC) المتبقي الحر الكلور مستوى على بالحفاظ ونوصي باألنابیب، اإلمداد مخططات طریق عن                      أو
متطوعین موظفین قبل من الكلورة تتم أن یجب الرئیسیة، للمصادر بالنسبة أنه یعني وهذا ذلك، ومراقبة لتطبیق البسیطة التوجیه أوراق من                       العدید
المیاه و للصحة المحلیة السلطات مع تعمل التي التنفیذ فرق تتأكد أن ویجب /الُحفر/الینابیع)، اآلبار في( صحیحة بجرعة األوعیة ملء على                       مدربین
أخذ یتم أن أیًضا ویجب منتظم، أساس على المتبقي الحر الكلور مستوى لمعرفة اختبارها یتم المیاه مصادر أن من والنظافة الصحي                       والصرف

 العینات المنزلیة  بانتظام.
 

  الماء لغسل الیدین:
 

 یجب إعطاء رسائل واضحة إلمدادات المیاه التي تم منحها األولویة لغسل الیدین ، وسیشمل ذلك المیاه المنزلیة مع أقل من الحد األدنى المتفق علیه
 وهو 15lcd حسب دلیل اسفیر ویجب استخدام نقاط تخزین میاه صالحة، مثل خزانات البصل أو الجاهزة حیث یتم تخزین المیاه السطحیة

 وتوضیحها وتطهیرها في الموقع، ویمكن أیًضا استخدام صهاریج الخزانات حیث یتم نقل المیاه الصالحة بالشاحنات.
 

  یجب االتفاق على كمیة المیاه المستخدمة لغسل الیدین على المستوى المحلي مع السلطات الحكومیة المختصة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة.
 

 

 المتابعة (الرصد)
 یجب أن تتاح للموظفین، سواء الذین یتقاضون أجرًا أو متطوعین إمكانیة مراقبة إمدادات المیاه المنزلیة في مجتمعاتهم عند االقتضاء. یجب أن

  تركز التقییمات على:
  - احتیاجات إمدادات المیاه المنزلیة ؛

 - وجود محطات غسیل الیدین واستخدامها (مع الصابون)
 یجب استخدام تطبیقات الهاتف المحمول مثل Akvo لتسجیل النتائج إن أمكن،  وإذا لم یكن من الممكن استخدام تطبیق الهاتف المحمول یجب

 استخدام ورقة تبویب بسیطة.
 

 العمل بالشراكة مع المستفیدین
 

 نحن نهدف إلى العمل مع مقطع عرضي من المجتمع یضم متطوعین باإلضافة إلى موظفي إدارة المیاه في المناطق المحیطة:
 رفع مستوى الوعي لخطر اإلصابة بالفیروس التاجي (الكورونا) بما في ذلك-

 الوقایة-
 األعراض والفعل المعترف به من قبل أولئك الذین أصیبوا بالفیروس-
  معلومات محدثة عن أعداد الحاالت-
  النصیحة لمقدمي الرعایة؛-

 اإلشعار عن؛-
 المسح التقییمي وجلسات المجتمع المحلي-

 نتائج حملة aWash’Em لرسائل النظافة ؛-
  اإلشعار بالسیاسة المحلیة والتغییرات المتعلقة ب:-
 الوصول إلى المراكز الصحیة-
 المدارس-
 األسواق-
 الكنائس والمراكز الدینیة-

 أماكن العمل-



 
 

 
 

 یجب أن یعمل المتطوعون بشكل وثیق مع موظفي المركز الصحي وموظفي منظمة تیرفند/ الشركاء، وسیكون التواصل مع الجهات المعنیة من
 خالل الرسائل النصیة،  ویلزم إجراء جلسات تدریبیة وتوضیحیة رئیسیة في جلسات صغیرة

 

 1-  وصول جمیع الفئات إلى المرافق الصحیة بأمان (في المنزل وخارج مرافق المنزل)، ومن المهم أن یتم التطهیر المتكرر
 والتطهیر لدورات المیاه التي یستخدمها األشخاص الذین تظهر علیهم أعراض فیروس كورونا.

 
 

في الطفیلیات أو الجراثیم من الفیروس ینتشر أن یمكن ذلك، ومع البشریة، النفایات من ظهر 19 – كوفید فیروس أن على قوي دلیل یوجد                          ال
طریق (عن السطحي اإلنتقال طریق عن الفیروس وینتشر المرض، انتشار في المعروف الرئیسي العامل هي التنفسي الجهاز وقطرات                    البراز،

 مالمسة األسطح) والتالمس الوثیق؛ خاصًة عندما تكون على اتصال بشخص مصاب من غیر معرفة أو بدون أعراض.
 

آذار 3 تقني، (ملخص "19 - كوفید لفیروس النفایات وإدارة والنظافة الصحي والصرف "المیاه في الواردة العالمیة الصحة منظمة نصیحة                      إن
فیجب منفصلة، میاه دورات توفیر الممكن من یكن لم وإن ،19 – كوفید بفیروس أصیبوا الذین لألشخاص منفصلة میاه دورات باستخدام (2020                      
وأحذیة قفازات عن عبارة وهي الشخصیة، الحمایة معدات یرتدي مدرب منظف بواسطة األقل على یومًیا مرتین وتطهیرها المیاه دورة                     تنظیف

 طویلة وكمامة طبیة وواقي وجه أو نظارات واقیة.
 

 لذلك من المهم جًدا إجراء تنظیف منتظم لدورات المیاه  (في المنزل والمراكز الصحیة)؛ خاصة عندما تتم مشاركة دورة المیاه مع أولئك الذین
 لدیهم أعراض فیروس كورونا، وسیقلل تنظیف دورات المیاه المنتظم من حاجة الناس للحصول على دورة میاه خاصة بهم حیث تظهر علیهم

 أعراض اإلصابة بكوفید – 19، ویمكن االستفادة من المیاه "الرمادیة" (مثل المیاه التي تم استخدامها بالفعل لالستحمام (بواسطة أشخاص ال تظهر
 علیهم األعراض) ، أو من شطف الخضروات).

 

لحفر المساحة نقص أو الجوفیة المیاه منسوب في ارتفاع هناك وكان الصحیة، المراكز في المیاه لدورات إضافیة حفر إلى حاجة هناك كانت                        إذا
بتقلیص للسماح ممكنة فترة ألطول وتركها للماء مقاومة تخزین حاویات في الفضالت حفظ بضرورة العالمیة الصحة منظمة تنصح                    الحفر،
زیادة على الخزانین نظام وسیساعد كلیهما، أو اآلمن التخلص أو إضافي عالج على للحصول الموقع خارج نقلها قبل المحتملة الفیروس                      مستویات
وإطالق الرش لتجنب الحذر توخي یجب التالي. الخزان ملء أثناء بالجلوس له ُیسمح ثم یمتلئ، حتى واحد خزان استخدام ویمكن التخزین،                       أوقات

 القطیرات أثناء تنظیف أو تفریغ الخزانات.
 

توخي ویجب معها، نعمل التي الصحیة المراكز و المشروع مدارس و مستفیدة أسرة كل عند متاحة التالیة الغذائیة غیر المواد تكون أن                        یجب
في للسلع الذاتي الشراء نشجع لذلك، األسواق، على سلبي تأثیر لها سیكون الحكومیة غیر المنظمات علیها تحصل التي الكبیرة الكمیات ألن                       الحذر
المطلوبة، بالمواد األشخاص وتزوید القسیمة على القائمة التحویالت قبول على المحلیین البائعین تشجیع ویجب أمكن، حیثما المحلیة                   األسواق

 ویمكن الدفع للبائعین إلكترونًیا دون الحاجة إلى توزیع نقدي مادي.
 

 المواد التي ستحتاجها األسرة:
 

  مواد التبییض-

 أقراص أو قطرات معالجة میاه الكلور (یجب غلي الماء إذا كانت معالجة المیاه هذه غیر متوفرة)-

 فرش لغسیل األسطح-

  سطول-

 المماسِح-

 سوائل التنظیف-

  جل كحولي مخفف فوق ال ٪60-

 صابون لغسل الیدین-

 صابون الغسیل للغسالة وغسل المالبس بالید-

 

https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view
https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view
https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view
https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view
https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view
https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view
https://drive.google.com/file/d/1H1fjV6PTMNk3csLXOi4ffc7nUoRzEG6E/view


 
 

 
 2- العمل مع مرافق الرعایة الصحیة لمنعها من أن تصبح مصادر النتقال الفیروس.

 
 تسیطر الحكومة بشكل كامل على الوضع في العدید من البلدان عندما یتم اإلبالغ عن الحاالت األولى من  كوفید - 19.

 سیتم فحص الشخص إذا اشتبه في إصابته بفیروس كوفید - 19 إذا كانت النتیجة إیجابیة سیتم عزل هذا الشخص ومعالجته من خالل تتبع من كان
 على اتصاله معه، وإجراء فحوص المتابعة وكذلك تطهیر المباني.

 

انتشاره منع وكیفیة 19 - كوفید حول الصحیحة المعلومات نشر من التأكد في كبیًرا دوًرا یلعبوا أن یمكنهم أنه وشركائها تیرفند لمنظمة المهم                         من
 بأكبر قدر ممكن، وسیكون من األفضل للمرضى الذین تغلبوا على الفیروس القیام بذلك.

قبل من وتأكیدها الفیروس انتشار من للحد العمل في العاملون اآلخرون المجتمع وأفراد الناجون یشاركها التي الموظفین قصص من التحقق                      یجب
الرسائل أن من للتأكد وهذا والنظافة، الصحي والصرف المیاه مجال في المساعدة الحكومیة والوكالة والنظافة الصحي والصرف المیاه                    موظفي

 والتوصیات المشتركة تدعم الممارسة الجیدة.

 

اآلمن من یزال ال كان حال في فقط المعلومات. إرسال طرق ستختلف ، لذلك COVID-19 بفیروس یتعلق فیما مختلفة مرحلة في بلد كل                         إن
 القیام بالزیارات من منزل إلى منزل وعقد االجتماعات المجتمعیة فهي إحدى الطرق للتأكد من نقل المعلومات.

والنصائح القواعد جمیع في االستمرار الضروري من إنه و الكورونا فیروس تفشي خالل المنزلیة بالزیارات للقیام آمنة طرق على نعمل                      إننا
  الحالیة بشأن التباعد االجتماعي:

 - عدم دخول المنزل

 - الحفاظ على مسافة 2 م مع الجمیع

 - عدم المصافحة

 - تحیات تواصل جسدي اخرى

  - الخ

وتجنبها والتجمعات االجتماعات إیقاف فیجب ، COVID-19 لـ حاالت وجود من ما دولة تتأكد أن بمجرد فإنه ذلك, من الرغم                      وعلى
 حسب توجیهات الحكومة.

 على الرغم من أنه عادة ما یكون لفرق المشروع القطري للمیاه والصرف الصحي والنظافة روابط قویة ومشتركة مع وزارة المیاه إال أنه قد تكون
 أو ال تكون هناك عالقات قویة مع وزارة الصحة، وهناك مجاالت أساسیة ستساعد  منظمة تیرفند وشركائها على االنخراط بشكل فعال مع وزارة

  الصحة وهي:

 نعترف أن من واجب الحكومة حمایة مواطنیها، وهي عادة وزارة الصحة في كل بلد  بدعم من منظمة الصحة العالمیة  التي ستقدم1)
  النصائح استجابة للوباء.

 
 یجب أن تتفاعل منظمة تیرفند وشركائها مع السلطة الصحیة ذات الصلة، ویمكن أن یكون هذا على المستوى الوطني أو اإلقلیمي أو2)

 المحلي اعتماًدا على العالقات الحالیة ومدى وصول المشروع،  والطریقة األسهل هي استخدام جهات االتصال لوزارة المیاه التي یعمل
 معها مشروع المیاه والصرف الصحي والنظافة، كما یمكن أیضًا أن یكون قادة المجتمع على اتصال بممثلي وزارة الصحة.

 



 
 

 
 االعتراف بالخطط والرسائل ذات األولویة التي لدى وزارة الصحة. ومع ذلك ، یجب أن تكون مستعًدا أیًضا لالستماع و "التأثیر بهدوء"3)

 على الرسائل ذات األولویة في حالة وجود اختالفات كبیرة قد تحتاج إلى تصحیح.). عند هذه النقطة نظهر كیف یمكننا إضافة قیمة ودعم
 لالستجابة.

 
 كن على استعداد لملء الفجوات، وعادة، یتم تنفیذ الخطط بشكل جید ولكن ستكون هناك حاجة إلى التمویل لبدئها على سبیل المثال؛4)

 شراء الصابون ومطهرات الید والدفع للعاملین الصحیین المجتمعیین والدفع لوسائط اإلعالم الجماهیري (مثل البرامج اإلذاعیة) إلخ.

  الجزء الثالث: العمل مع قادة الكنیسة على زیادة الوعي وتشجیع تبني الممارسات الصحیة اآلمنة ومعالجة وصمة العار في المجتمع
 
فیها یسهل بیئة تهیئة إلى نحتاج الیدین غسل سلوك لتغییر لذا أخرى، أولویات لدیهم ألن أو مریح غیر ألنه الیدین غسل األشخاص یمارس                         ال
متكرر بشكل أیدیهم غسل في عادة الناس یبدأ التفشي حاالت في فیه. مرغوًبا أمًرا الیدین غسل سیجعل هذا الیدین.و غسل مرافق إلى                        الوصول
له ضرورة ال خوف خلق دون السلوك في التغییر هذا وتشجیع دعم علینا یجب بالمرض. لإلصابة عرضة أكثر أنفسهم یرون ألنهم هذا دقة،                         وأكثر

 و أن نفعل ذلك بطریقة تجعل غسل الیدین عادة تستمر حتى بعد تفشي المرض.
 

 
حاالت صحیح بشكل یعالجوا أن الدینیین للقادة أیًضا المهم من للمجتمع. الدعم وإظهار الصحیحة الرسائل نشر في األدیان قادة یساعد أن المهم                        من
. كوفید-19 بفیروس المصابین أو أعراض أویظهرون للمنطقة إضافًیا خطًرا یجلبون أنهم یعتقد حیثما الناس اتجاه الظاهرة أوالعداء العار                     وصمة
من مهم جزء المجتمع مع والتواصل الرسائل توصیل على القادة تدریب فأن وبالتالي القدرة، هذه لدیه دیني زعیم كل أن یفترض أال                        یجب
التي الرسائل على لالتفاق بانتظام والطوائف األدیان جمیع قادة یجتمع بأن نوصي فنحن ، آمًنا ذلك كان إذا لكوفید-19. التواصل                      استراتیجیة

 یرسلونها. من المهم أن یتلقى كل شخص نفس الرسائل التي تحتوي على التحدیثات الصحیحة للمعلومات والنصائح.
الكنیسة مع االنخراط حول إضافیة توجیهات على للحصول الدینیة والتجمعات الكنسیة للجماعات 19 - كوفید من التخفیف إلى الرجوع                      یرجى

  والقادة الدینیین.

https://docs.google.com/document/d/12N-OdTsg6GtGKL28cADbzSmZASNDgVBrJayEwbWXPG0/edit?ts=5e6f7bdb
https://docs.google.com/document/d/12N-OdTsg6GtGKL28cADbzSmZASNDgVBrJayEwbWXPG0/edit?ts=5e6f7bdb
https://docs.google.com/document/d/12N-OdTsg6GtGKL28cADbzSmZASNDgVBrJayEwbWXPG0/edit?ts=5e6f7bdb


 
 

 

  حمایة موظفین وشركاء منظمة تیرفند المشتركین في برنامج المیاه والصرف الصحي والنظافة

  النظافة الشخصیة:
 

  غسل الیدین بالصابون بانتظام.1)
 نظافة الجهاز التنفسي - عند السعال والعطس، قم بتغطیة الفم بالمندیل أو الكوع، وضع المنادیل في حاویة مغلقة ونظف یدیك.2)
 لمس الوجه - تجنب لمس عینیك أو أنفك أو فمك.3)

 

 غسل الیدین بالصابون (نظافة الیدین):1.

 غسل الیدین المتكرر والسلیم هي  التدبیر الوحید األكثر فعالیة  لمنع انتشار فیروس كوفید - 19.●
 یجب غسل الیدین بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانیة باستخدام الطریقة المناسبة:●

 

 

 



 
 

 
 2- المطهرات (نظافة الیدین) - إذا لم تكن األیدي متسخة بشكل واضح، یمكن استخدام  مطهر كحولي لمدة 20-30 ثانیة وبالطریقة المناسبة.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 النظافة العامة/ المكتبیة
أو1. یسعلون الذین أولئك وخاصة اآلخرین، األشخاص وبین بینك األقل على أقدام) 6) متر 2 مسافة على حافظ - االجتماعي                      التباعد

 یعطسون ویعانون من الحمى.

.2COVID-19 التجمع -  تجنب االزدحام. یجب إلغاء األحداث ذات التجمعات الكبیرة لوقف انتشار فیروس  

 التخلص من النفایات -  من المهم وجود صنادیق مخصصة مع أغطیة موضوعة في أماكن مشتركة للتخلص من المنادیل.3.

المنتجات4. تكن لم إذا یومًیا، وتعقیمها الحمامات تنظیف یجب كما بانتظام، المشتركة المساحات تنظیف یجب - بانتظام األسطح                    تنظیف
المبیض من واحد جزء واستخدم الصودیوم)، هیبوكلوریت ٪5 على (یحتوي المنزلي المبیض من المطهر صنع فیمكن متاحة،                   المطهرة

 المنزلي إلى 9 أجزاء من الماء.

والمناشف5. الماء ، الصابون توافر مراقبة یمكنه منسق) (شخص ارتباط ضابط وحدد - بالصابون الیدین غسل محطات بتركیب                    قم
ویجب متاحة الیدوي المطهر محطات تكون أن یجب بانتظام. أیدیهم بغسل الناس تذكیر أیًضا علیهم المحطات.یجب في                   الورقیة

 استخدامها عندما یدخل الموظفون المكتب.

 

 

  المصادر :
 

 یتم توفیر موقع شامل لمصادر المیاه والصرف الصحي والنظافة إلبالغ استجابتنا لكوفید - 19 على:
 مصادر مجموعة المیاه والصرف الصحي والنظافة العالمیة كوفید – 19

Frank.greaves@tearfund.org   ،فرانك جریفز،  قائد برنامج المیاه والصرف الصحي والنظافة 
Charles.macai@tearfund.org ،تشارلز ماكاي ، مستشارة متنقلة لبرنامج المیاه والصرف الصحي والنظافة، تركز على شرق ووسط افریقیا 

 مونیا شاروكا ، مستشارة متنقلة لبرنامج المیاه والصرف الصحي والنظافة، تركز على جنوب و شرق افریقیا\ غرب افریقیا  ،

Munyaradzi.charuka@tearfund.org 

 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
mailto:Charles.macai@tearfund.org
mailto:Munyaradzi.charuka@tearfund.org

