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 :(Covid-19) جديددليل التعامل مع حاالت الوفاة لمصابين فايروس كورونا ال
 

إجراءات التعامل مع حاالت الوفاة لمصابين فيروس ب االلتزام ، يجب  مانثناء التعامل مع الجثأنتقال العدوى إنظًرا الحتمالية 

 : اآلتيوهي على النحو  كورونا 

 

 (  19-رفع الجاهزية للتعامل مع حاالت الوفيات بفيروس كورونا )كوفيد
بالتنسيق بين  تحديد مغاسل الموتى المخصصة للتعامل مع حاالت الوفاة حسب فريق متخصص لتقييم المغسلة ومالئمتها •

   الشؤون الصحية و األمانات  في المناطق .

مع   تحديد المقبرة التي سوف يتم فيها الدفن وال حاجة لتخصيص مقابر بمواصفات خاصه ويكون الدفن بالطريقة المعتادة •

ات  في وضع تصور في حال زيادة أعداد الوفيات عن سعة المقابر بالمنطقة بالتنسيق بين الشؤون الصحية و األمان

 المناطق. 

  وتوعيتهم عن مخاطر نقل العدوى جديدرونا الو بفيروس ك جثمان المتوفي تدريب العاملين على طريقة التعامل مع تحديد و  •

 . التابعة للمساجدفي المستشفيات و في مغاسل الموتى 

لتوعيتهم عن إجراءات الدفن وطرق  يجب التواصل مع أئمة المساجد المخصصة للصالة على الموتى قبل عملية الدفن  •

 .الوقاية

وتعميمها على المستشفيات  متابعة ما يستجد من فتاوى وتعليمات رسمية صادرة من هيئة كبار العلماء أو وزارة الصحة  •

 والمغاسل المحددة  

 

 : غسل الموتى والنقل للمقبرة اإلحترازية خالل  جراءاتاإل
 

مخصصة  المغاسل الفي حال تعذر غسيل الجثة في المستشفى، يتم غسيل الجثث في و  يوصى بغسيل الجثة في المستشفى  •

 .مدربين ال شخاص األومن قبل 

لتزام بغسل االيدي بالماء والصابون واإل ة(الطبي مريلةوالقفازات وال الطبية الكمامات )رتداء معدات الوقاية الشخصية إيجب  •

 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل .  40ن لمدة ال تقل ع 

 . )متوافق مع معايير وزارة الصحة (  وضع الجثة في كيس مقفل مقاوم للماء ويمنع خروج السوائل يتم •

يوصى بعدم تشريح الجثة اال في حالة الضرورة ومن قبل المتخصصين )طبيب شرعي/ طبيب متخصص في علم  •

تداخالت تولد الهباء الجوي (  )االمراض( مع الحرص على تقليل االجراءات التي تعرض المتواجدين الى سوائل الجثة 

حسب الدليل المعتمد من المركز الوطني للوقاية  لعدوى لتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة اواإل

 .  الخاص بالممارسين الصحيين  من األمراض ومكافحتها

على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية وتجنب التعرض المباشر للسوائل واالفرازات والدم  الجثةفي حال احتوت  •

 الناتجة من الجثة. 

المتوفي وتوعيتهم عن مخاطر انتقال العدوي  مع جثمان   ات المخصصة للتعامل تباع التعليمإتوعية أقارب المتوفي بضرورة  •

 عن طريق لمس المتوفى أو تقبيله و وجوب تجنب ذلك.

ستخدام مستلزمات الوقاية  إتزام بلإستمرار اإلشخاص مدربين مع أيتم نقل الجثة من المستشفى الى المسجد والمقبرة من قبل  •

 .حتياطات مكافحة العدوى إالشخصية و 

 النقل.  الغسيل و تقليل عدد األشخاص في عملية   •

يوصى بالتطهير البيئي للمغاسل والتخلص من النفايات الطبية من قبل المتخصصين وااللتزام باستخدام مستلزمات الوقاية   •

 .الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى

يوصى بالتطهير البيئي لوسيلة النقل بعد النقل  مع االلتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية كالكمامات وواقي العينين  •

 والجاون الطبي وقفازات الخدمة الشاقة وواقي القدمين أو األحذية المغلقة  

 



 

 

 

 

 اإلجراءات اإلحترازية خالل وقت الدفن  

  العدوىستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة إكل من يقوم بعملية الدفن ب بالتزامثناء الدفن يوصى أ •

ثانية بعد انتهاء  40لتزام بغسل االيدي بالماء والصابون لمدة ال تقل عن اإلمع  ة(الطبي مريلةوالقفازات وال الطبية الكمامات )

 . الدفن عملية النقل 

 . ساسية  لتزام بطرق الوقاية األثناء مراسم الدفن مع اإلأالتجمع  عدم •

في األكياس الخاصة بذلك )أكياس   يجب التخلص من مستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بكل القائمين على علمية الدفن  •

 .    النفايات الطبية الصفراء(

 



 

 

   


