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 التنظيف والتعقيم
 بعد جدري القردة

 
 

خالل الفترة المعدية، يمكن لسوائل الجسم واآلفات من األشخاص المصابين بجدري القردة البقاء على قيد الحياة في الشراشف 

فيها الشخص المصاب بجدري من المهم تنظيف وتطهير المناطق التي كان يقيم أو يتواجد  والمالءات والمالبس واألسطح.

 القردة لتقليل خطر انتشار جدري القردة.

( PPE( وارتد معدات الحماية الشخصية المناسبة )EPAاستخدم مطهًرا مسجالً لوكالة حماية البيئة األمريكية )

 )قناع أو قفازات أو ثوب( عند التنظيف. 

 

 تنظيف وتعقيم األسرة بالترتيب التالي:

 

 
 القمامة والتخلص منها في الحاويات جمع 

المواد  وأغلفة  الورقية  والمناشف  الضمادات  مثل  المتسخة،  النفايات  ضع 

 الغذائية وغيرها من مواد القمامة العامة، في كيس مغلق. 

 
 

 

 0 الغسيل 

 اجمع المالبس والمالءات الملوثة قبل تنظيف أي شيء آخر في الغرفة. •

 يمكن أن ينشر الجسيمات المعدية.ال تهز المالئات ألن هذا  •

 اغسل الغسيل بمنظف.  •
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 المنزلية تنظيف األسطح الصلبة واألدوات 

 
وهذا يشمل الطاوالت, المكاتب والسفرة, ومقابض األبواب, وصنابير المرحاض, والحنفيات, ومفاتيح اإلضاءة,   •

 األرضيات, داخل الثالجة, الفريزر, األجهزة األخرى, رفوف الخزانة الداخلية, أو األدراج. 

ن أو يدويًا بالماء الساخن وصابون اغسل األطباق المتسخة وأواني األكل في غسالة الصحون بمنظف وماء ساخ  •

 األطباق.

 

 تنظيف األثاث الصلب والناعم 

 
 في بعض الحاالت، يمكن اللجوء للتنظيف بالبخار. ويشمل ذلك األثاث المنجد والسجاد والمشايات والمراتب. •

 بمطهر مناسب له. إذا لمس الشخص المصاب بجدري القردة أحد األسطح ولو لمًسا بسيًطا، يلزم تطهير السطح  •

 

 الكنس بالمكنسة الكهربائية، والمكنسة اليدوية، وممسحة السجاد واألرضيات 

 
 يفضل استخدام طرق التنظيف الرطب مثل المناديل المطهرة والبخاخات والمسح.  •

فلتر الهواء متاًحا، إذا لم يكن  التنظيف بالمكنسة الكهربائية مقبول باستخدام مكنسة مزودة بفلتر هواء عالي الكفاءة. •

 فتأكد من أن الشخص الذي ينظف بالمكنسة الكهربائية يرتدي قناًعا أو جهاز تنفس ذو جودة عالية.

 تجنب الكنس او المسح الجاف، ألن هذا قد ينشر الجسيمات المعدية. •

 
 سلة مهمالت

 
 الغرفة التي يعزل فيها.يجب على الشخص المصاب بجدري القردة استخدام سلة مهمالت مخصصة ومبطنة في   •

يجب وضع أي قفازات أو ضمادات أو غيرها من النفايات والمواد التي يمكن التخلص منها والتي لمست الجلد مباشرة  •

 في كيس بالستيكي مغلق، ثم رميها في سلة المهمالت المخصصة.

القفازات  • أفراد األسرة اآلخرين استخدام  القردة أو  القمامة   يجب على الشخص المصاب بجدري  عند إزالة أكياس 

 والتعامل مع القمامة والتخلص منها.

 
 
 

 


