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 العزل الصحي  نفايات المتولدة من اماكنالرشادات تداول ا

 للمصابين بفيروس كورونا والتظهر عليهم االعراض خارج المستشفيات

 

 تظهر عليهم  المصابين بفيروس كورونا وال ىالصحي للمرض العزل ماكنأعلى  تطبق هذه االرشادات
 .عراضاأل

  كورونا معاملة المستشفيات المصابين بفيروس مرضىالعزل الصحي ليعامل مكان.  
  ماكن العزل الصحي خارج أعلى  التشريعات الصحية بموجب دارة النفايات الطبية الصادرةإتطبق تعليمات

   .والتخزين والنقل والمعالجةفيما يتعلق بالجمع والفرز  المستشفيات
  شديدة العدوى وعلى النحوكنفايات طبية خطرة  ماكن العزل الصحيأيتم التعامل مع النفايات المتولدة من 

  التالي:
o  تعتبر عملية فرز النفايات ووضعها في عبوتها المالئمة داخل الوحدة من مسؤوليات الكادر الطبي

ي جهة مرخصة تكلف بهذه المهمة مع أأو  ةأذي يدير المنشو الكادر الأو/ او الكادر التمريضي 
 عاة مايلي:ا مر 

o وحسب الدليل اللوني الوعية النفايات أو صفراء يجب ان تتم عملية الفرز والتعبئة في اكياس حمراء  
o  مدة التزيد  خاصة ( ومغلقة عن اماكن العزل في اماكن خاصة ) غرفة المتولدةتجميع النفايات يتم

 .ساعة 24عن 
o  تعقيم االكياس قبل وزنها بمواد التعقيم المعتمدة . يجب 
o ن يتم وزن النفايات في منشاة العزل قبل نقلها .أ 
o ة أخر بديل يكون مسؤوال عن تداول هذه النفايات داخل المنشآصيل و أن يتم تعيين شخص مسؤول أ

 .العزل
o هافي نها بماأبالنفايات بشكل يومي واالجراءات التي اتخذت بشن يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة أ 

 .اوزانها وانواعها واالحتفاظ بها
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 النفايات ادارة وحسب تعليمات  خاصة مركباتبواسطة  من اماكن العزل الصحي  يتم نقل النفايات المتولدة
 االخذ بعين اعتبار مايلي: معالصادرة بهذا الخصوص  الطبية
o  نفايات الممتلئة في مناطق تولدهاعلى عدم تراكم اكياس وعبوات اليجب المحافظة. 
o  و العبوة الممتلئة مباشرة بعد نقلهاأو عبوة جديدة مكان الكيس أيجب وضع كيس جديد. 
o لقة وسليمة في نهاية عملية النقلكد من وصول اكياس النفايات مغأيجب الت. 
o  و انسكابهاأاالخذ بجميع االحتياطات الالزمة لمنع تسرب السوائل من النفايات. 
o  و أيجب على العاملين في النقل معرفة التعليمات واالجراءات المتبعة في حالة حدوث تسرب

 .ية حوادث اخرى أو أانسكاب للنفايات المنقولة 
o يمنع استخدام المركبة المزودة بضاغطة لنقل النفايات الطبية. 
o يجب ان تزود المركبة بغطاء محكم ويمنع استخدام الحافلة المفتوحة تحت أي ظرف من الظروف. 
o  يجب ان يكون السطح الداخلي لكابينة النفايات الطبية املس ال يوجد به زوايا وسهل الغسل

 .والتطهير
o يجب غسل وتطهير المركبة في نهاية كل يوم او بعد كل انسكاب بطريقة مناسبة. 
o يكون عمال نقل النفايات الطبية وسائقو المركبات المسؤولين عن تحميل وتفريغ اكياس  يجب ان

عي صحي بخطورة لمام وو إالنفايات الطبية تلقوا التدريب الكامل في مجال عملهم وان يكونوا على 
 .النفايات المنقولة

  بحيث يتوفر  النفايات الطبية المعدية الخطرة  جةمرخصة لمعالو يتم معالجة هذه النفايات في حارقات خاصة
 :ىفيها المواصفات التالية كحد ادن

o  ( في حالة استخدام المرمد ذي غرف االحتراق المزدوجةDouble Chamber Incinerators) 
o  وية وفي الغرفة درجة مئ 900 - 800ان ال تقل درجة حرارة الحرق في الغرفة االولى عن يجب

 درجة مئوية . 1200 - 900الثانية عن 
 
 



 

 Page 3 وزارة البيئة
 

 
 

  ( في حال استخدام المرمد ذي االفران الدوارةRotary Kilns : ) 
o  ( درجة مئوية وان ال يقل زمن مكوث 1200ان ال تقل درجة حرارة غرفة االحتراق عن )يجب

 . زات في غرفة االحتراق عن ثانيتينالغا
o  رن الزالة الرماد الناتجالفتوفر فتحة علوية في الفرن لتلقيم النفايات وفتحة في قاع. 


