
 
 
 

التھوية للحد من انتشار 
التھابات الجھاز التنفسي، 

 COVID-19بما في ذلك 
 ما ھي التھوية ولماذا ھي مھمة

التھوية ھي عملیة إدخال الھواء النقي إلى المساحات الداخلیة مع إزالة الھواء 
الفاسد. يمكن أن يساعد السماح بدخول الھواء النقي إلى األماكن الداخلیة  

في إزالة الھواء الذي يحتوي على جزيئات الفیروس ومنع انتشار فیروس كورونا  
)COVID-19  والتھابات الجھاز التنفسي األخرى مثل األنفلونزا. كما تم ربط (

التھوية الجیدة بالفوائد الصحیة مثل تحسین النوم والتركیز وتقلیل أيام اإلجازات 
 المرضیة من العمل أو المدرسة.

عندما يتنفس شخص مصاب بعدوى فیروسیة في الجھاز التنفسي أو يتحدث  
جزيئات صغیرة (قطرات ورذاذ) تحتوي على  أو يسعل أو يعطس، فإنه يطلق 

الفیروس المسبب للعدوى. يمكن استنشاق ھذه الجزيئات أو مالمستھا  
للعینین أو األنف أو الفم. يمكن أن تھبط الجزيئات أيًضا على األسطح وتنتقل  

 من شخص آلخر عن طريق اللمس.

بینما تتساقط القطرات الكبیرة بسرعة على األرض، يمكن أن يظل الھباء 
الجوي المحتوي على الفیروس معلًقا في الھواء لبعض الوقت، بما في ذلك  
بعد مغادرة الشخص المصاب للمنطقة. في الغرف سیئة التھوية، يمكن أن  

إذا كان   تتراكم كمیة الفیروس في الھواء، مما يزيد من خطر االنتشار، خاصة 
ھناك الكثیر من األشخاص المصابین في الغرفة. يزداد خطر انتقال العدوى عن  
طريق الھواء عندما يشارك المتواجدون في مكان مغلق في نشاط حیوي، مثل  

 ممارسة الرياضة، أو عندما يصرخون أو يغنون أو يتحدثون بصوت عاٍل. 

ديم الذي يحتوي على  إن جلب الھواء النقي إلى الغرفة وإزالة الھواء الق
جزيئات فیروسیة يقلل من فرصة انتشار التھابات الجھاز التنفسي. كلما زاد  



الھواء النقي الذي تم إدخاله إلى الداخل ، زادت سرعة إزالة أي فیروس  
 محمول بالھواء من الغرفة.

من خالل االتصال الوثیق وھي فقط واحدة   COVID-19ال تمنع التھوية انتشار 
للتعايش بأمان مع التھابات الجھاز   اءات التي يمكنك اتخاذھا من اإلجر

 .COVID-19التنفسي، بما في ذلك 

 به لتحسین التھوية  ما يمكنك القیام
تعتمد كیفیة الحفاظ على التھوية أو تحسینھا على المبنى. يتم تھوية المباني  
عن طريق أنظمة طبیعیة مثل فتحات التھوية والنوافذ والمداخن ، أو عن طريق  

األنظمة المیكانیكیة مثل مراوح الشفاط أو تكییف الھواء ، أو مزيج من االثنین  
ال المزيد من الھواء النقي، يمكن أن يكون منظف الھواء مًعا. عندما يتعذر إدخ 

) مفیًدا في بعض  UV) أو منظف الھواء فوق البنفسجي (HEPAعالي الكفاءة (
 الحاالت لتقلیل مخاطر العدوى.

 قم بتھوية منزلك 
تعتبر التھوية في المنزل أكثر أھمیة عندما يكون أحد أفراد أسرتك مصاًبا بـ  

COVID-19 تنفسیة أخرى، أو عندما يكون لديك زوار لمنزلك.  أو أية عدوى 

 التھوية الطبیعیة في المنزل 

يعد فتح النوافذ واألبواب في المنزل أبسط طريقة لتحسین التھوية لمعظم 
 الناس. 

إذا كانت النوافذ تحتوي على فتحات في األعلى واألسفل (مثل النوافذ  
المنزلقة) ، فإن استخدام الفتحة العلوية فقط سیساعد على تسخین الھواء 

النقي القادم ألنه يختلط بھواء الغرفة ، مما يقلل من التیارات الباردة. في  
حیث سیساعد ذلك  الطقس األكثر دفًئا ، استخدم الفتحات العلوية والسفلیة  

في توفیر المزيد من تدفق الھواء. كما أن فتح النوافذ واألبواب على الجانبین  
المتقابلین من غرفتك أو منزلك سیوفر أيًضا تدفًقا جیًدا للھواء النقي (ُيعرف  

 ھذا بالتھوية المتقاطعة). 

أو  تأكد من أن فتحات التھوية (الفتحات الصغیرة عادة ما تكون أعلى النافذة) 
الشبكات مفتوحة وغیر مسدودة. سوف يختلط الھواء الذي يتدفق من ھذه  
الفتحات مع ھواء الغرفة الدافئ عند دخوله ، مما يساعد في الحفاظ على  

 درجة حرارة الغرفة مريحة. 
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ال يلزم فتح النوافذ طوال الوقت لتحسین التھوية. يساعد جلب الھواء النقي  
نافذة، حتى لبضع دقائق في كل مرة، على   إلى الغرفة عن طريق فتح باب أو

إزالة الھواء القديم الذي قد يحتوي على جزيئات فیروسیة ويقلل من فرصة  
 انتشار العدوى.

عاًما أو أكثر، أو   65تھوية منزلك ال تعني أنه يجب أن يكون بارًدا. إذا كان عمرك 
رجة الحرارة  إذا كنت تعاني من حالة صحیة طويلة األمد، يجب أن تحافظ على د

درجة مئوية على األقل، على الرغم من   18في الغرفة التي تتواجد بھا عند 
أنك قد تفضل أن تكون أكثر دفًئا من ھذا. قد تؤثر درجات حرارة المنزل الثابتة  

درجة مئوية على صحة الشباب وأولئك الذين ال يعانون من   18عند أو أقل من 
 ظروف صحیة طويلة األمد.

ألکثر برودة، حیث ال يكون من المريح ترك النوافذ مفتوحة  في الطقس ا
بالكامل، فإن فتح النوافذ قلیًال يمكن أن يوفر أيًضا التھوية ويقلل من تیارات 

الھواء البارد. يمكن أن يؤثر الطقس على كمیة الھواء التي تتدفق عبر الفتحات.  
فعالة في جلب   في الطقس البارد أو العاصف، يمكن أن تكون الفتحة األصغر 

 الھواء النقي إلى الداخل مثل الفتحة األكبر عندما يكون الطقس ھادًئا ودافًئا.

تتوفر نصائح حول كیفیة الحفاظ على الدفء والصحة الجیدة. إذا كنت تواجه  
صعوبة في تدفئة منزلك ، فقد تتمكن من المطالبة بالمساعدة المالیة  

 Simpleقم بزيارة الموقع اإللكتروني   والعملیة حتى إذا كنت ال تملك العقار.
Energy Advice   للحصول على معلومات حول المساعدة المتاحة أو اتصل بخط

المزيد من النصائح حول ماذا   Ofgem. لدى 0800 444 202المساعدة على 
 تفعل إذا كنت تجد صعوبة في دفع فواتیر الطاقة.

في جوانب أخرى تتعلق  عندما ترید أن تجلب الھواء النقي، يجب أن تفكر 
 بالسالمة واألمن (على سبیل المثال، عدم عرقلة أبواب الحریق المفتوحة). 

 التھوية المیكانیكیة في المنزل 

إذا كان منزلك يحتوي على نظام تھوية میكانیكي ، فیجب علیك التأكد من أنه  
يعمل ومن صیانته بما يتماشى مع تعلیمات الشركات المصنعة. سیساعد 

أنظمة التھوية لجلب الھواء النقي وعدم إعادة تدوير الھواء الداخلي على  إعداد 
إزالة جزيئات الفیروس. األجھزة التي تعید تدوير الھواء الداخلي فقط لن تزيل  

 الفیروسات المحمولة جوًا من المنزل. 



 إذا كان أحد أفراد األسرة مريًضا بعدوى في الجھاز التنفسي 

مريًضا بعدوى الجھاز التنفسي، فإن إبقاء النافذة    إذا كان شخص ما في المنزل
مفتوحة قلیًال في غرفته والباب مغلًقا سیساعد في تقلیل انتشار الھواء 

الملوث إلى أجزاء أخرى من المنزل. إذا احتاج ذلك الشخص إلى استخدام أية  
مساحة مشتركة في المنزل، مثل المطبخ أو مناطق المعیشة األخرى أثناء  

خرين، فحافظ على ھذه المساحات جیدة التھوية، على سبیل المثال  وجود اآل
دقائق على األقل  10عن طريق فتح النوافذ بالكامل أثناء استخدامھا ولمدة 

 بعد مغادرتھم سوف یساعد أیضا. 

إذا كان لديك نظام تھوية میكانیكي في منزلك، فیمكنك استخدام وضع التعزيز  
boost mode  (إذا كان متاًحا)  لزيادة التھوية إذا كان أحد أفراد األسرة مريًضا

بالتھاب في الجھاز التنفسي. يمكن أيًضا زيادة التھوية من خالل ترك مراوح  
الشفاط في الحمامات والمراحیض ومناطق المطبخ تعمل لفترة أطول من  

 المعتاد ، مع إغالق الباب ، بعد وجود شخص ما في الغرفة. 

اإلرشادات لألشخاص الذين تظھر علیھم أعراض عدوى الجھاز   ھناك المزيد من
 .COVID-19التنفسي، بما في ذلك 

 التھوية في مكان العمل واألماكن غیر المنزلیة 
بإمکان التھوية الجیدة التقلیل من انتشار التھابات الجھاز التنفسي، بما في  

 ، في مكان العمل واألماكن غیر المنزلیة. COVID-19ذلك 

إرشادات حول كیفیة تقییم وتحسین   ) HSEتوفر إدارة الصحة والسالمة (
التھوية بما يتماشى مع متطلبات الصحة والسالمة بموجب لوائح مكان العمل  

المزيد من المعلومات حول   ھناك   .1992(الصحة والسالمة والرفاھیة) لعام 
اإلجراءات التي يمكن ألصحاب العمل اتخاذھا للحد من انتشار التھابات الجھاز  

يقدم المعھد القانوني لمھندسي خدمات البناء   .التنفسي في مكان العمل
)CIBSE (  19إرشادات مفصلة خاصة بفیروس-COVID   ألماكن العمل والمباني

 ألولئك الذين يرغبون في وضع تدابیر إضافیة في مكانھا الصحیح.  العامة

يتطلب تقییم متطلبات وأداء أنظمة التھوية في العديد من البیئات خبرة 
إذا لم تكن متأكًدا ، فاطلب المشورة من مھندس أو مستشار ھندسیة.  

 التدفئة والتھوية وتكییف الھواء.

ال تعد أجھزة تنظیف الھواء بديًال عن التھوية الجیدة، ولكن عندما يتعذر الحفاظ  
على تھوية جیدة، يمكن أن تكون وحدات تنظیف الھواء التي تستخدم  

لبنفسجیة بديًال مفیًدا لتقلیل انتقال  أو تقنیات األشعة فوق ا HEPAمرشحات  
الفیروسات عبر الھواء. تتضمن األشیاء التي يجب مراعاتھا عند استخدام  
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أجھزة تنظیف الھواء ما إذا كانت الوحدة مناسبة لحجم المنطقة وعوامل أخرى، 
 . إرشادات حول تقنیات تنظیف الھواء أيًضا  CIBSEأنتج  مثل الضوضاء والصیانة.

يجب أال تضر أي إجراءات لتحسین التھوية بالجوانب األخرى للسالمة واألمن 
(على سبیل المثال، عدم دعم أبواب النار المفتوحة)، ويجب أن تأخذ في  

یة والرفاھیة الناجمة عن االنزعاج االعتبار العواقب األخرى مثل اآلثار الصح
 الحراري. 

إذا لم يكن من الممكن توفیر تھوية جیدة ومستمرة، فقد ترغب في التفكیر  
في تدابیر أخرى لتقلیل مخاطر انتقال العدوى عبر الھواء. وتشمل ھذه، على  

في تلك المساحة، أو توفیر فترات راحة   أنشطة معینة سبیل المثال، تجنب
للتھوية أثناء أو بین استخدام الغرفة، أو استخدام جھاز تنظیف الھواء باألشعة  

 .HEPAفوق البنفسجیة أو  

 التھویة في المرکبات 
والتھابات الجھاز التنفسي األخرى عندما يسافر   COVID-19يمكن أن ينتشر 

سیارات والشاحنات الصغیرة  الناس في مركبات مغلقة بما في ذلك ال 
 والحافالت. ھناك إجراءات يمكنك اتخاذھا لتقلیل ھذه المخاطر: 

افتح النوافذ. ال يزال الفتح الجزئي مفیًدا إذا كان الجو بارًدا جًدا بحیث   •
ال يمكن فتحھما على نطاق واسع، ويمكن ترك التدفئة للحفاظ على  

 دفء السیارة 
اضبط   -وجود األشخاص في السیارة قم بتشغیل أنظمة التھوية أثناء  •

 لسحب الھواء النقي إلى الداخل، ولیس الھواء المعاد تدويره
ان فتح األبواب حیث يكون القیام بذلك آمًنا سیساعد على تغییر   •

فتح النوافذ بالكامل يمكن أن يساعد أيًضا في تنقیة   -الھواء بسرعة 
 الھواء في السیارة 

يجب معاملتھا كدلیل. وفي حالة حدوث تضارب  ھذه اإلرشادات ذات طابع عام و
بین أي من التشريعات المنطبقة (بما في ذلك تشريعات الصحة والسالمة)  

 وھذه اإلرشادات، يسود التشريع المنطبق.

 
 
 

https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000J0w1cQAB
https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy

	التهوية للحد من انتشار التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك COVID-19
	ما هي التهوية ولماذا هي مهمة
	ما يمكنك القيام به لتحسين التهوية
	قم بتهوية منزلك
	التهوية الطبیعیة في المنزل
	التهوية الميكانيكية في المنزل
	إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضًا بعدوى في الجهاز التنفسي

	التهوية في مكان العمل والأماكن غير المنزلية
	التهویة في المرکبات

