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ة ـقدمـم

مميون طفل يموتون سنويًا بسبب إصابتيم   3.5أن ىناك ما يقارب  تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية ،

باإلسيال ، والذي يمكن أن ينتقل من خالل الجراثيم والفيروسات عبر اليدين المتسختين ، باإلضافة إلى أمراض 

دون  مميون طفل 1.8خطيرة أخرى كمرض االلتياب الرئوي واألمراض التنفسية الحادة ، التي تفتك بأرواح حوالي 

الخامسة من العمر سنويًا ، وناشد العاممين في المجال الصحي والمواطنين عمى حد سواء أن يبدو اىتماما أكبر 

. بالممارسات الصحية والنظافة العامة

ومن ىنا جاء أىمية ترسيخ مفيوم الوعي السموكي لسياسات ضبط العدوى ومراقبة تطبيقيا من قبل الكوادر 

.  الصحية العاممة

النظافة في اإلسالم 

قيمة النظافة من أىم القيم اإلسالمية ، واإلسالم ينظر إلييا عمى أنيا جزء ال يتجزأ من اإليمان ، األمر الذي 

جعميا تحظى باىتمام بالغ في الشريعة اإلسالمية ، اىتمام ال يدانيو اىتمام من الشرائع األخرى ، فمم يعد ينظر 

ب فيو أو متعارف عميو اجتماعيًا يحظى صاحبو بالقبول االجتماعي فقط ؛ بل إلييا عمى أنيا مجرد سموك مرغو

. جعميا اإلسالم قضية إيمانية تتصل بالعقيدة ، ُيثاب فاعميا ويأثم تاركيا في بعض مظاىرىا

وانيا ليست كممة تقال وانما ىي سموك يظير ، ونعمميم أيضا انيا من  يجب أن نعمم أبنائنا معنى النظافة ، لذا

الدين ، ونبين ليم مخاطر التياون في النظافة وان يكون المربيين قدوة ليم في ذلك ، وينبغي ان نعمميم اداب 

 .النظافة وصورىا ، ونخص بالذكر بعض السموكيات التي يقع فييا األطفال 

 

مفهوم  النظافة 
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  .ة الممارسات الفردية أو الجماعية التي تيدف إلى الحفاظ عمى صحتناىي مجموع

أهمية النظافة  

. تعتبر النظافة الشخصية ذات أىمية قصوى في احتفاظ الغذاء بالجودة واألمان الصحي  -1

حدوث المستوى المنخفض من النظافة الشخصية يمكن أن يسبب تموث لممنتج مما يؤدي إلى فساد الغذاء أو   -2

. حالة مرضية لممستيمكين

من العسير عمى اإلنسان تفيم حدوث دورة تموث الغذاء والتسمم الغذائي الناجم عنو دون التعرف عمى الكائنات 

. الحية الدقيقة المحدثة ليذا التموث

ن التعرف عمى خواص البكتيريا المرتبطة بمصادرىا  امل التي مقدرتيا عمى الحياة والنمو من العو –ازنيا خم –وا 

و تثبيط العوامل التي أبادة ىذه البكتيريا إىالك او إو فساده عن طريق أتعين عمى التحكم في تموث الغذاء 

. تساعدىا عمى النمو والتكاثر

ما هي البكتيريا؟ 

 ىي كائن حي دقيق التركيب ، ال يرى إال بالمجير ، وحيد الخمية متباين الشكل والنشاط وتتواجد البكتيريا في كل

والحيوانات وبعضيا يتعايش مع االنسان حيث يستطيع تخميق بعض ،الغبار ، النباتات ،مكان في التربة ، الماء 

يحدث عممية التخمر في الصناعات الغذائية وصناعة الجبن ومنيا ما نكون منو ، الفيتامينات في الجسم األخر 

قميل من البكتيريا ولكنو خطير يستطيع أن يسبب المضادات الحياتية كالبنسمين وغيره لعالج األمراض ، وجزء 

. المرض إلنسان وفساد الغذاء
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صفات وخواص البكتيريا 

. مقدرتيا العالية جدا والسريعة في التكاثر عن طريق االنقسام الثنائي البسيط  -1

ويصالت تعزليا مقدرتيا عمى مقاومة الظروف البيئية المحيطة بيا المعاكسة لنموىا بتكوين كبسوالت أو ح  -2

عن العوامل الميمكة ليا كالجفاف ثم تسترد حالتيا الطبيعية بعد ذلك عند إنتياء أو ذىاب الظروف البيئية الضارة 

. بيا وتستمر في التكاثر واالنقسام

الفترة مقدرة الكثير من البكتيريا عمى مقاومة درجات الحرارة العالية لفترة طويمة ولذلك تم تقدير درجة الحرارة و  -3

كثر أنواع البكتيريا المقاومة أالزمنية المستخدمة في تعقيم األغذية المعمبة عمى أساس أن تستطيع ىذه الدرجة قتل 

زمنية محسوبة  وعند إتاحة الظروف المناسبة ليذا النوع من البكتيريا المحبة أو فترة حبة لمحرارة في ملمحرارة وال

. فساد الغذاء وتنتج أثناء تكاثرىا أنواع مختمفة من الغازات المقاومة لمحرارة فإنيا تتكاثر محدثة

العوامل المشجعة لنمو البكتيريا 

. الرطوبة المرتفعة  -1

إنخفاض محتوى الغذاء من ممح الطعام     -2

. إنخفاض  حموضة الغذاء من الدىن  -3

. احتواء الغذاء عمى قدر معتدل من السكر  -4

البكتيريا العوامل المثبطة لنمو 

الحرارة ، البرودة ، الجفاف ، التركيزات المرتفعة من السكر والممح ، الحامض 
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حدوث التسمم الغذائي  عوامل 

: يتوقف وجود بكتريا التسمم الغذائي عمى عدة عوامل أساسية ىي  -1

. أو الكائن المعدي لمتداولين األغذية  أو الحيوانات الكائن المعدي الذي يصل لممطبخ في المحتويات الغذائية ،

الغذاء ،  تقطيع أيدي العاممين في تداول الغذاء ، أسطح المطابخ ، أواني الطبخ ، األلواح المستخدمة في  -2

. األقمشة من مالبس ومناشف

. حالة التخزين عند توفر ظروف تخزين دافئة لمغذاء لفترة تصل الى ساعتين أو أكثر  -3

.  وجود إنسان يشتبو في سالمة صحتو سواء كان حامال لمعدوى أو مصابا بجروح  -4

طرق ووسائل الوقاية من البكتيريا 

. ينبغي تجنب مالمسة الغذاء باليد  -1

ينبغي عدم االستعانة بطياة أو متد اولي طعام  مصابة أصابعيم أو بشرتيم بجروح أو التياب أو رشح حاد   -2

د الطعام ألنو مخزن لميكروبات اعدام في األمعاء مصحوبة بإسيال كذلك ال يصح لمس األنف أثناء الآأو 

، فعند العطاس يخرج  والعطاس اإلستافيموكوكس ويمكن إنتقال العدوى من األنف إلى الغذاء عن طريق اليدين

لص من المادة التي تييج األنف إذ اليواء فجأًة وبإندفاع من األنف والفم وعادًة يقوم الجسم بيذه الحركة لمتخ

تستجيب النيايات العصبية الموجودة لتمك المواد بإثارة العطاس وىي عممية تحدث بشكل غير إرادي فعندما 

بيذه ق ساعة وبما أن العطسة تنطل\ميل 100جرثومة بسرعة  100,000ء تنطمق من فمو حوالي يعطس المر

. إلخراجياالسرعة فيي تحتاج إلى طاقة كبيرة 

وتوفير تيار مستمر من الماء الحار مع  –في ظروف تداول الغذاء يجب غسل اليدين بعد قضاء الحاجة   -3

.  صابون مطير وكميات كافية من المناشف
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يجب تعريض صنوف الغذاء المطيية التي تحتوي عمى محاشي وتؤكل باردة إلى درجات حرارية تصل بيا   -4

لو من البكتريا المرضية وعدم تخزين الفائض منيا خارج الثالجة  إلى درجة التعقيم أو الخ

م 4تغميف أو تغطية األغذية المطيوة والمعدة لالستيالك المؤجل وحفظيا في درجات حرارة ال تزيد عن   -5

( م 2,39)

اإلعتبارات الصحية الشخصية لمعاممين 

و مصاب بجرح أو بثور أو قرح أو حممو لميكروب مرض معد  أاستبعاد أي شخص مصاب بمرض ،   -1

معدية عن العمل في عمميات إعداد وتصنيع وتداول الغذاء ، طالما أن ىناك احتمال لتموث الخامات أو المنتجات 

.  النيائية مما يجعميا وسيمة لنقل المرض إلى أشخاص آخرين

الحصول عمى تقرير طبي  يجب عمى العاممين العائدين لمعمل بعد اإلنقطاع نتيجة لإلصابة بمرض معدى  -2

.  يفيد سالمتيم وشفاءىم تماما من المرض وبالتالي صالحيتيم لمعمل بالمنشأة

.  أن يتوفر لدي العاممين درجة عالية من النظافة الشخصية لمنع تموث المنتجات النيائية  -3

.  ىائيأن تكون األظافر قصيرة دائما لتوفير األمان الصحي لكل من العامل والمنتج الن  -4

. يجب حصول العاممين عمى شيادات صحية سارية المفعول تثبت خموىم من األمراض المعدية  -5

يحصن جميع العاممين ضد التيفوئيد والحمى الشوكية أو أي تحصينات أخرى تراىا الجيات الصحية   -6

.  ختصةالم

.  فة أبدانيممع العناية التامة بنظا حسن مظير ذويراعى أن يكون جميع العاممين   -7

.  عدم تناول األكل والشرب داخل أماكن إعداد الطعام  -8
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. عدم النوم في أماكن العمل  -9

وقت العمل مع وضع غطاء لمرأس ويفضل أن يكون الزي من المون األبيض  نظيفاً  موحداً  يجب ارتداء زياً   -10

.  ويجب حفظو في دواليب خاصة. 

.  رتداء القفازات الصحية التي تستخدم مرة واحدة عند العمل في تحضير الوجبات الغذائية والسمطاتايجب   -11

.  عمى الصحة العامة اً عن العمل إذا رأت في اشتغالو خطر موظفجوز لمجيات المختصة ابعاد أي ي  -12

يدي نظافة األ

نناشد اآلباء واألميات والعاممين في  لذاان إجراء بسيط كغسل اليدين يساىم في منع انتشار العدوى المكتسبة ، 

مجال تجييز الوجبات المدرسية بضرورة أن يقوموا بغسل أيدييم دائمًا حتى تصبح ىذه العادة سموكًا متجذرًا لدى 

أن األطفال ىم األكثر ُعرضة النتقال األمراض عن األطفال الذين يقمدون الكبار في كل تصرفاتيم ، خاصة 

طريق التالمس باليدين ، كون الطفل يمسك األشياء واأللعاب والتراب والرمل دون االنتباه لغسل اليدين ، وعمييم 

أن يمفتوا انتباىيم لذلك بتعميميم طريقة الغسل السميمة والصحيحة التي تحمييم من األمراض قدر اإلمكان ، فيي 

لة وقاية بدييية لدى اإلنسان ، ويؤكدىا األطباء دائمًا ، فاليد أكثر عنصر في جسم اإلنسان يساعد عمى وسي

. انتقال الجراثيم بسيولة

أن ثقافة غسل اليدين يجب أن تكون من البديييات في السموك اإلنساني اليومي ، مشيرًا إلى أنو ميما كان 

سل يديو قبل أن يقوم بالعديد من األفعال ، وأىميا تناول الطعام الذي يدخل اإلنسان متحضرًا أو بدائيًا نراه يقوم بغ

 .اإلنسان

 

 



9 
 

شروط عامة تتعمق بنظافة األيدي  

.  أن تكون األظافر قصيرة ونظيفة باستمرار، حيث يجب عدم استخدام طالء األظافر واألظافر الصناعية  -1

عند تداول األغذية يجب تغطية الجروح أو األجزاء الممتيبة بضمادات نظيفة حيث تعتبر الجروح واألربطة   -2

.  الطبية المفتوحة مأوى لمبكتريا والتي يمكن أن تسبب األمراض

في حالة تغطية األيدي او األصابع بضمادات يجب ارتداء القفازات لحماية الضمادات   ومنعيا من   -3

. السقوط

يدين ى يجب غسل المت

.  بعد استخدام دورات المياه  -1

.  قبل وبعد تداول المواد الغذائية الخام  -2

.  بعد لمس الشعر أو الوجو أو الجسم  -3

.  بعد العطس والكحة واستخدام المناديل الورقية  -4

.  بعد األكل والشرب ومضغ المبان أو التدخين  -5

. والتمميع والتطيير بعد استخدام كيماويات التنظيف  -6

.  بعد التخمص من المخمفات والقاذورات  -7

. بعد تنظيف المناضد أو األطباق المستعممة   -8

.  بعد لمس المرايل أو المناشف غير النظيفة  -9
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. بعد لمس أي شي أخر من شأنو تموث األيدي مثل المعدات واألسطح والمالبس غير النظيفة  -10

استخدام المطهرات 

مطيرات األيدي يتم تجييزىا عمى الحالة السائمة الستخداميا في تقميل عدد الكائنات الحية الدقيقة عمى   -1

.  سطح الجمد

.  قد تستخدم مطيرات األيدي بعد غسل األيدي لتطييرىا  -2

استبدال مطيرات األيدي بأي نوع آخر من المطيرات غير معمومة المصدر أو غير المصرح يمنع   –3

.  ميا لأليديباستخدا

ماهي األخطاء التي يجب تجنبها أثناء غسل اليدين ؟ 

:  وأسرتكفيما يمي بعض الخطوات الميمة التي يمكنك اتباعيا لحماية نفسك 

فيي تسمح لمبكتريا والفيروسات  إذ أنو من الصعب تنظيفيا ،. ال يجب ارتداء المجوىرات عند غسل األيدي   -1

.  من اليروب أثناء حركات الغسيل والفرك

.  ال ترتدي األظافر الصناعية او األظافر الطويمة ، ألنيا تمتقط البكتريا بشكل أسيل وبالتالي يصعب تنظيفيا  -2

.  ال تقم بوضع طالء األظافر التالفة  ال ن البكتريا قد تسكن وتستقر في الشقوق  -3

ثم ارمي المنديل  المستعمل في  ،عندما تسعل أو تعطس استخدم مناديل ورقية وتجنب العطس في اليدين   -4

.  سمة الميمالت

من أجل القضاء عمى الجراثيم بما في ذلك مقابض األبواب  بر الطعام تمخاألسطح داخل  فقم بتنظي  -5

  .الخ ....... طاوالت التقديم  –األطباق  –ومفاتيح اإلنارة 
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.  كثر من طفلاستعمال نفس المنشفة المبممة لتنظيف اليدين أل عدم   –6

.  تجنب غسل اليدين داخل وعاء أوفي حوض مميء بالماء  -7

أو قماشة قابمة لالستعمال مرات عديدة إال إذا قمت بتغييرىا كل يوم وغسميا بواسطة مواد ة ال تستخدم إسفنج  -8

.  حيث أن الجراثيم تتكاثر عمى األسطح الرطبة بذلكبالجياز الخاص وتعقيميا  منظفة 

  اليدينخطوات غسل 

يتم وضع األيدي تحت ماء دافئ من الصنبور بحيث يكون الماء ساخنا بدرجة يمكن تحمميا    -1

(45-50  .)

.  يتم وضع كمية كافية من الصابون عمى األيدي لممحافظة عمى سالمة الجمد  -2

.  ثانية عمى األقل 20يتم دعك األيدي معا لمدة   -3

.  تنظيف ما بين األصابع وتحت األظافر  -4

.  شطف األيدي جيدا باستخدام المناشف الورقية عالية االمتصاص  -5

. يتم غمق الصنبور أوتوماتيكيا أو باستخدام الكوع أو استخدام المنشفة الورقية  -6

.     التخمص من المنشفة الورقية بحاوية النفايات الممحقة  -7
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نوع الصابون المفضل لغسل اليدين؟    ما

في المراحيض العامة يفضل استخدام الصابون السائل عن قطع الصابون ، التي قد تتكون عمييا أحيانا طبقة 

واألىم ىو عدم التخمي عن استخدام الصابون ، وال ينبغي أن يحتوي الصابون عمى إضافات  ،رقيقة من البكتريا 

.  مضادة لمبكتريا

. دراسات أنو كمما زادت كمية الصابون زاد التخمص من البكترياالفقد أثبتت  ،كما أن عامل الكمية لو دوره ىنا 

تقميم األظافر 

لما ليا من  ،من خصال الفطرة ومحاسن العادات  و ،تقميم األظافر من عالمات النظافة ومن دالالت الجمال 

فقد تتراكم الفضالت والجراثيم والنجاسات تحتيا وذلك يتنافى مع الطيارة المطموبة  ،آثار واضحة عمى نظافة الفرد 

. فضاًل عما قد تحدثو من آثار صحية سمبية ،

في المؤتمر العالمي لمطب اإلسالمي أكدا فيو أن " أحمد عبداالخر . د"و ، "يحي الخواجي. د" وفي بحث قدمو

 ،حسن تقويم أفاهلل سبحانو خمق االنسان في  ،تقميم االظافر يتماشى مع نظرة اإلسالم الشمولية لمزينة والجمال 

 نيا ىو الظفر يحافظ عمى نيايتياوجعل ليا غالفا قر ،في شكل جمالي أصابع يستعمميا في أغراض شتى ه وجعل

وبيذا التكوين الخمقي يتحدد الغرض من الظفر ويتحدد حجمو بأال يزيد عمى رأس االصبع ليكون عمى قدر ، 

. الغرض الذي وجد من أجمو

ن كل فعل إو ،ومن جية أخرى فإن التخمص من األوساخ وعوامل تجمعيا يعتبران من أىم أركان الزينة والجمال 

ل الجيوب بين تظافر بإزالة األجزاء الزائدة منيا يمنع تكن تقميم األإو ،يحقق ذلك فيو مردود عمى فاعمو  جمالي ال

. ويحقق بذلك نظرة اإلسالم الرائعة ،وساخ ظافر والتي تتجمع فييا األنامل واألاأل
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األضرار الصحية الناجمة عن إطالة األظافر 

صالبتيا وكفاءتيا وحسن أداءىا عن اإلحتكاك أو المالمسة ، وأن الجزء  يدتحمي األظافر نيايات األصابع وتز

: الزائد من الظفر والخارج عن طرف األنممة ال قيمة لو ووجوده ضار من نواٍح عدة

تكون الجيوب الظفرية بين تمك الزوائد ونياية األنامل والتي تتجمع فييا األوساخ والجراثيم وغيرىا من : األول

ى كبيوض الطفيميات ، وخاصة من فضالت البراز والتي يصعب تنظيفيا فتتعفن وتصدر روائح مسببات العدو

لتياب  كريية ، ويمكن أن تكون مصدرًا لمعدوى لألمراض التي تنقل عن طريق الفم كالديدان المعدية والزحار وا 

عوامل ممرضة تحت  األمعاء خاصًة وأن النساء ىن المواتي يحضرن الطعام ويمكن أن يموثن بما يحممن من

. مخالبين الظفرية

ىميا إحداث أالظفرية نفسيا كثيرًا ماتمحق األذى بالشخص نفسو أو اآلخرين و( المخالب)إن الزوائد : الثاني

كما أن ىذه  قرحات في العين والجروح في الجمد أثناء الحركة العنيفة لألطراف خاصًة أثناء الشجار وغيره ،

الزوائد قد تكون سببًا في إعاقة الحركة الطبيعية الحرة لألصابع وكمما زاد طوليا زاد تأثيرىا عمى كفاءة أصابع 

. اليد

( القفازات)استخدام أغطية األيدي 

.  غسل األيدي جيدا قبل ارتداء القفازات  -1

. غسل األيدي جيدا عند تغيير القفازات  -2

. فازات في أماكن غسيل األيديعدم استخدام الق  -3

.  ذات االستخدام الواحد وأن تكونأن تكون القفازات من مطاط خال من الثقوب أو مادة لينة   -4

متى يجب تغيير القفازات 
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. بمجرد اتساخيا أو قطعيا  -1

.  قبل البدء في ميمة مختمفة  -2

.  ساعات أثناء استمرار العمل وقد تقل المدة عن ذلك في حاالت الضرورة( 4)مرة عمى األقل كل   -3

. قبل توزيع الوجبات الغذائية وبعد توزيعيا  –4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

ة  ـالخاتم

تعتبر النظافة الشخصية من األساسيات التي يجب الحرص عمييا دائما وفي جميع األوقات وىي من الفطرة 

باعتبارىا أساس أداء العبادات وتعبر عن مدي اىتمامو بنفسو وىي  يفعميا االنسان بشكل غريزي يالسميمة الت

. ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة اإلنسان 
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صادر ـالمالمراجع و 

التغذية العامة والعالجية  -1

(. الطبعة الثانية)فوزية عبداهلل العوضي : تأليف

: رابط المواقع -2

. اإلشتراطات الصحية الواجب توافرىا بالعاممين -

 .ةئيالنظافة الشخصية لمعاممين بالمنشئات الغذا: بيكت -

 .الجزيرة نت -

 .االسالم دين النظافة  -

 .الجزيرة األلمانية  -

. ويكبيديا الموسوعة الحرة  عطاس -


