
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

سالمة الموظفين وحسن حالهم هما األولوية القصوى. يجب ضمان تزويدهم بكل المعدات الالزمة وباإلرشادات المطلوبة والدعم الالزم طوال 
العملية. 

إن ارتداء معدات الحماية الشخصية ممارسة معيارية للتعامل مع الجثث في جميع الحاالت وعمالً بإجراءات الصحة والسالمة المعيارية. يجب 
إجراء تقييم للمخاطر للتأكد من التقيّد بالمستوى الموصى به من معدات الحماية الشخصية قبل التعامل مع جثث المتوفين جراء اإلصابة بمرض 

كوفيد-19. 

وتؤمن معدات الحماية الشخصية حماية كافية، متى استُخدمت بشكل سليم. وقد يأتي الخطر األكبر على المتعاملين مع الجثث من العمل في 
مواقع مكتظة على مقربة من أشخاص مصابين بالعدوى. 

كوفيد-19: تدابير أساسية
ُمعّدة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال رعاية ما بعد الوفاة أثناء التعامل مع الجثث )لدفن المسلمين( 

يجب استخدام معدات الحماية الشخصية التالية أثناء التعامل مع الجثث وفي مرحلة التحضير. 

استخدام ثوب واٍق نظيف 
وطويل األكمام ومقاوم لتسرب 

السوائل أو غير نفّاذ لحماية 
البشرة والمالبس. 

استخدام قفازات غير عقيمة 
مصنوعة من مادة النتريل عند 

التصرف بمواد قد تكون 
ملوثة.

ِجزم مطاطية عادية يمكن مقاومة للماء.
تطهيرها بعد االستخدام أو 

واٍق للحذاء يُرمى بعد 
االستخدام.

 لحماية الوجه والعينين واألنف 
والفم من رشاش سوائل الجسم 

التي قد تكون ملّوثة. 

استخدام القناع المناسب حسب 
االقتضاء: قناع تنفس بمرِشّح 
)فلتر( FFP2 أو FFP3 أو 

 .N95 قناع من نوع

 ثوب واٍق

يوصى باتباع التدابير االحترازية التالية لدفن الموتى المسلمين 

 قناع تنفسواٍق للوجه أو نظارات واقية ِجزم مريلةقفازات

1. الغسل 
• اغسل الميت بالطريقة المعتادة، إذا ُسمح بها. 

•  إذا لم يُسمح بالغسل، فصّب الماء على الجثة أو 
اكتِف برشها بالماء، إذا ُسمح بذلك. 

•  إذا لم يُسمح بصب الماء أو رشه، فيُيّمم الميت، 
إذا سمحت السلطات الشرعية اإلسالمية والطبية 
بذلك. وإذا لم يُسمح بالتيّمم، فيمكن، حسب بعض 
العلماء المسلمين، االكتفاء بالمسح بيد مبللة على 

كامل الكيس الذي يحوي الجثة.
•  وإذا لم يُعتبر هذا كافياً أو لم يُسمح بأي من 

الطرق المذكورة، يجب دفن الجثة من دون أي 
إجراء من اإلجراءات المذكورة. 

•  تجنب االحتكاك المباشر بالدم أو السوائل 
الخارجة من الجثة.

2. الكفن
•  كفّن الجثة بالطريقة المعتادة، إذا ُسمح بذلك. 

•  يجب التخلص من بقايا الكفن باعتبارها نفايات 
طبية. 

•  ضع الجثة داخل النعش وأغلق الغطاء بالطريقة 
المعتادة. 

•  امسح الجهة الخارجية للنعش والعربة بمادة 
رة واتركهما يجفان.  منِظّفة أو مطّهِ

3. صالة الجنازة
•  يجوز إقامة صالة الجنازة.

•  يجب أداؤها في المقبرة أو في مكان مفتوح.
•  يجوز أن يؤدي صالة الجنازة مسلمان على 

األقل. 
•  في حال حضر شخصان أو أكثر الجنازة، فعليهم 

أن يحافظوا على مسافة بينهم ال تقل عن متر 
ونصف المتر، تفادياً النتقال العدوى. 

•  يجب تقليص عدد األشخاص الذين يتولون الدفن 
إلى أدنى حد ممكن.  

 يجب ضمان تلقي جميع العاملين المعلومات الالزمة عن تدابير الصحة والسالمة، كتلك التي توصي بها سلطات الصحة 
ومنظمة الصحة العالمية. 

يجب بذل كل الجهود الالزمة لضمان توثيق محكم للجثة والتعّرف على صاحبها وإمكانية تعقبها، وتحصيل شهادة الوفاة. 
وال يجوز إطالقاً التخلص من جثث األشخاص المتوفين بسبب مرض كوفيد-19 على عجل أو دون إيالئها العناية 

الواجبة. 
يكتسي التواصل والتعاون الفعالين بين جميع الوكاالت المعنية ومقدمي الخدمات اآلخرين، أهمية أساسية.

يجب إبالغ عائالت المتوفين وأحبائهم بوفاة الشخص وتزويدهم بالمعلومات ذات الصلة، ال سيما ما يتعلق 
منها بالعدوى التي أصيب بها المتوفي. 


