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0T اإلرشادات الخاصة بتغليف ونقل الجثث و الرفات البشرية المشتبهة أو المؤكدة 

0T0إصابتها بمرضT 0T االيبوال

(Ref: www.cdc.gov) 

 تتبع الخطوات التالية عند تجهيز ونقل الجثث والرفات البشرية المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض اإليبوال:
 

معدات الوقاية الشخصية التي تتكون ارتداء ، يجب  المتوفي أو بالرفات البشريةجسمحتكاك ب قبل اال:معدات الوقاية الشخصيةارتداء  .١
 مع قناع للوجه، غطاء لألحذية، وقفازات جراحية مزدوجة.  معلعيونل، حماية عازل يغطي كامل الجسم مع للذراعين رداءمن: 

  من الدم، القيء، البراز، وسوائل الجسم األخرى التي يمكن أن تلوث البيئة.كبيرةكميات  في حال وجودمئزر الإضافة أغطية الساق و
كما يجب تغيير القفازات او الرداء في حال التلوث الواضح باالفرزات او السوائل الناتجة عن الجثة. (مراجعة التعليمات المرفقة حول 

 ترتيب ارتداء ونزع هذه المعدات)
 

 في المكان التي حدثت فيه الوفاة يجب وضع الجثة فورا في كيس بالستنيكي محكم االغالق عازل للهواء والسوائل  تجهيز الجثة: .٢
 ميكرومتر ثم اعادة وضع الجثة في كيس بالستيكي عازل اخر بنفس السماكة 150على أن ال تقل سماكة الكيس البالستيكي عن 

 وال ينبغي مطلقا إعادة فتح األكياس بعد غلقهاالمذكورة مع اغالقة باحكام. 
 

 قبل نقلها الى  على مرحلتينكياس الجثثال يجب التعقيم الخارجي :سطح الخارجية لألكياس التي توضع فيها الجثة تعقيم األ .٣
 عبر استعمال مواد التعقيم التي تقضي على انواع كثيرة من الفيروسات مع التقييد بالتعليمات المدونة على كل منتج. تقضي المشرحة

المرحلة االولى بازالة التلوث الظاهر على األكياس باستعمال مواد التعقيم ثم تليها المرحلة الثانية حيث يعاد التعقيم مرة أخرى ويترك 
المنتج المعقم حتى يجف في الهواء. كما يجب تنظيف الغرفة وتعقيمها بعد إخراج الجثة منها. ويجب ايضا تنظيف وتعقيم االدوات 

في حال حدوث تسرب ألي سوائل من أكياس ). standard proceduresالتي يعاد استخدامها بحسب االجراءات المعيارية (
 الجثث يجب تنظيف وتعقيم األسطح التي حدث فيها التسرب عبر استعمال مواد التعقيم المناسبة

 
يجب وضع الجثة المغلفة باألكياس توافقا مع ما ذكر سابقا في نعش محكم االغالق ومن ثم نقلها إلى مكان الدفن، حيث  نقل الجثة: .٤

محتمل" ليتم  . علمًا انه يجب وضع ملصق على النعش مكتوب عليه "خطرمع التشديد على عدم فتحه مطلقاتدفن في النعش 
 التعاطي معه بحذر

 
(حسب الترتيب المذكور في  شديدحذر بفور االنتهاء من العملية  نزع معدات الوقاية الشخصيةنبغي ي نزع معدات الوقاية الشخصية: .٥

على الفور   يجب أن تنّظف اليدين (غسلها جيدا بالماء والصابون أو الكحول) كماوالتخلص منها كنفايات طبية.التعليمات المرفقة) 
الصابون  الماء ويجب استخداموفي حال التلوث المرئي لليدين، . معدات الوقاية الشخصيةنزع بعد 



 
 إضافية و توصيات إرشادات

 المشتبه اصابتها بمرض ولمس الجثث والرفات البشريةقل  بنالذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المدربين فقط للعاملين يسمح •
 قبل تغليفها وعزلها حسب االرشادات المذكورة سابقاااليبوال 

 الى ادنى درجةالرفات البشرية و  الجثث معالتعاطي حديجب  •
أو تحنيط تشريح غسل أو تنظيف أو  عدم نزع  إبر المصل (وأنبوب التنفس وغيره في حال وجوده) من الجثة، كما ينبغي عدمينبغي  •

 جثث المشتبه اصابتهم بالمرض
  لدى نقل النعوش المغلقة حسب ما ذكر سابقاال يطلب ارتداء او استعمال معدات الوقاية الشخصية  •
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