
 

 

19-كوفيد
أمانا ًأكثرمطهرات

منزلكفي

المنظفاتأوالهيدروجينبيروكسيدمثلالمطهراتإن

ولكنهاالمنزلية،األسطحعلىكورونافيروسلقتلمهمة

بالصحةالضررإلحاقلتجنببأمانتستخدمأنيجب

.أسوأالربوبجعلوالتسبب

 ؟هل تعلم
 

 

 

 

 

 خطة العمل
 لتطهير؟ ل يمكن لجميع البيوت التفكير في إجراء تطهير روتيني لألسطح "األكثر لمساً" )مثل مقابض األبواب(.  متى تكون هناك حاجة 

 أخرى.  احتياطاتمؤكدة أو محتملة فهي تتطلب استراتيجيات تطهير متعمقة و 19-بالنسبة للبيوت التي يوجد فيها حاالت كوفيد

 .ئية األقوى األخرى ا مي كي ل ا د  لموا لمبيضات وا ل الربو حساسين بشكل خاص  ذين يعانون من  ل ا يجب تخزين  يكون األطفال 
نقي وإبقاء األطفال بعيداً عن  عن متناول األطفال. عند استخدام المطهرات، يجب فتح النوافذ للحصول على هواء اًديعبوهذه المنتجات بأمان 

 المنطقة. 

 :تطهير ل ا يجب تنظيف األسطح بالصابون + الماء ويجب تجفيفها بعد ذلك إلزالة الغبار واألوساخ. للتنظيف المنزلي االعتيادي للتخلص من  قبل 
 الغبار/األوساخ وبعض الجراثيم )ولكن ليس لقتل كافة الجراثيم(، يجب تجربة الوصفة التالية:

 
  يار مطهر مطهر آخر معتمد من قبل وكالة الحماية  -EPAمثل بيروكسيد الهيدروجين أو منظف منزلي محلول بشكل صحيح أو  يجب اخت

 . 19-كوفيد البيئية للتعامل مع 

  على األسطح. في حال استخدام زجاجة بخاخ، فيجب استخدام وضع "التدفق" )يجب  %(3)يمكن وضع بيروكسيد الهيدروجين

 دقائق(. 6تجنب استخدام وضع "الضباب"(. يجب السماح لألسطح بالجفاف بالكامل )أو يمكن مسحها بمنشفة ورقية بعد تركها تجف لمدة 

 

 

لتنظيفاالستعماالتلكافةمنظف الروتينيل

دافئماءكوب1

معطرغيرسائلصابونقطرات3

أبيضخلكوب½

.فارغةبخاخعلبةفيالمكوناتخلطيجب
.ورقيةمنشفةأوميكروفيبرقماشقطعةباستخداممنزلكفيالمختلفةاألسطحلتنظيفاستخدامهايمكن

https://coronavirus.health.ny.gov/protect-yourself-and-your-family-coronavirus-covid-19
https://coronavirus.health.ny.gov/protect-yourself-and-your-family-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html


 

  

أبريلاإلصدار

  يجب استخدامه بأمان: %(6أو  %5.25)مبيض الغسيل يمكن استخدام  المبيض المنزلي االعتيادي أو . 

o .اعية قوة الصن ل ا لمبيض ذو  ا م  فهذا يمكن أن ينتج عنه أبخرة  -نهائياً ال تخلط المبيض والنشادر أو أي منظف آخر  يجب عدم استخدا
 سامة.

o :استخدام الكثير جداً من يجب فتح النوافذ للحصول على هواء نقي. يجب ارتداء قفازات. يجب إبقاء األطفال بعيداً عن المنطقة. إن  للسالمة
 المبيض يمكن أن يكون ضاراً، وخصوصاً لألشخاص الذين يعانون من الربو.

o :يفه بحذر يجب استخدام قمع لتخفيف المبيض بحذر في الماء البارد. يجب عمل كمية جديدة يومياً ألنه يمكن أن يفقد قوته مع  يجب تخف
 مرور الوقت. 

 وصفة تخفيف المبيض

 كمية صغيرة:
 + مبيض منزلي بمقدار ملعقة شاي 1

 كوب ماء بارد 1

 كمية كبيرة:

 كوب مبيض منزلي +  ⅓
 غالون ماء بارد 1

o :بأمان لمخفف  ا لمبيض  ا يجب التطهير من خالل وضع المبيض بحذر على السطح حتى يصبح مبتالً بشكل المع. في حال  يجب وضع 
 استخدام زجاجة بخاخ، فيجب استخدام وضع "التدفق" )يجب تجنب استخدام وضع "الضباب"(.

o  :تطهير ل ا  دقائق(. 10 إلى 5يجب السماح لألسطح بالجفاف بالكامل )أو يمكن مسحها بمنشفة ورقية بعد تركها تجف لمدة وقت 

 المصادر   
 للمزيد من المعلومات، يجب زيارة     

healthychildren.org  والبحث في قائمة"Cleaners, Sanitizers, and Disinfectants" 

cdc.gov/coronavirus  والبحث في قائمة"and Disinfection for Households Cleaning" 

 . coronavirus.health.ny.govارة الصحة في والية نيويورك، يرجى زيارة للمزيد من المعلومات من وز    

 

 "Arabic"على الزاوية العلوية اليمنى واختيار  "Translate"للترجمة، يجب النقر على 

  . nyscheck.org/rxs و nyscheck.org/covidرة: للمزيد من المعلومات يرجى زيا     

  في أسفل الصفحة. "Select Language"من قائمة  "Arabic"للترجمة، يجب اختيار 

 

  

. إلبالغناbit.ly/SaferDisinfectingRxزيارةيرجىمفيدة؟المعلوماتهذهكانتهل

http://www.healthychildren.org/
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://coronavirus.health.ny.gov/
http://www.nyscheck.org/covid
http://www.nyscheck.org/rxs
https://bit.ly/SaferDisinfectingRx

