
لمحة عن نشرة المعلومات هذه
بإمكان أصحاب الأعمال التجارية التي تمارس إجراءات اختراق الجلد العثور 

 Public Health Regulation على قواعد تصميم أماكن أعمالهم التجارية في
 Local Government (General)2022 (نظام الصحة العامة لعام 2022) و

Regulation 2021 (نظام الحكومات المحلية (العام) لعام 2021).  

ومن المهم أن تُصّمم أماكن الأعمال التجارية التي تتضمن إجراءات اختراق 
الجلد بطريقة تسمح باتباع ممارسات جيدة للتحّكم بالعدوى. 

تصميم مكان العمل التجاري
قبل البدء بالعمل التجاري من الضروري التصال بالبلدية المحلية لبحث 

معايير التصميم والتخطيط والبناء. وتشمل المعايير العامة لأماكن الأعمال 
التجارية التي تُمارس فيها إجراءات اختراق الجلد ما يلي: 

وجود طرق تصميم وتخطيط تتيح تنظيف الأسطح بسهولة وبطريقة 	 
صحيحة

وجود إنارة وتهوية جيدة	 

وجود أغطية للأرضيات ورفوف وتجهيزات ثابتة ومفروشات مناسبة 	 
لعلجات التجميل

وجود حاوية للتخلص من النفايات 	 

وجود موضع تخزين يمكن خزن الأجهزة والأدوات فيه بحالة نظيفة	 

د بمياه نظيفة وفاترة لتنظيف الأجهزة	  وجود حوض منفصل مزوَّ

وجود حوض لغسل اليدين يُستخدم فقط لهذا الغرض ومزّود دائماً بـ:	 

مياه نظيفة وفاترة وصالحة للشرب	 

صابون سائل ومعّقم يدين كحولي	 

مناشف أحادية الستعمال أو نّشافة يدين أتوماتيكية شّغالة. 	 

يُوصى بتوفير حوض لغسل اليدين في أقرب مكان من غرف/أماكن العلج 	 
ليتمكن الموظفون من غسل أيديهم بسهولة.  

)AS/NZS 4815-2006( الرسم 1: تخطيط مقتَرح لمكان التعقيم
 أعادت NSW Health نسخه بإذن من Standards Australia Limited )هيئة المعايير الأسترالية المحدودة( بموجب الرخصة CLF0722HNSW. تعود حقوق الطبع المذكورة في معيار

AS/NZS 4815:2006 إلى Standards Australia )هيئة المعايير الأسترالية( وStandards New Zealand )هيئة المعايير النيوزيلندية(. على المستخدمين عدم نسخ أو إعادة استخدام هذه النشرة 
من دون إذن من Standards Australia أو صاحب حقوق الطبع.  
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 تصميم ومخطَّط مكان العمل التجاري
الذي تُمارس فيه إجراءات اختراق الجلد

Skin penetration business design and construction - Arabic

يتعّين على أصحاب الأعمال التجارية التي تمارس إجراءات 
اختراق الجلد اتباع معايير التصميم والتخطيط التالية لضمان 
تصميم الأعمال التجارية الجديدة والقائمة وتشغيلها بصورة 

صحيحة. 

ينبغي ترتيب مساحات العمل والمناضد الخاصة بإعادة المعالجة 	 
(التنظيف والتعقيم) وأحواض الغسيل والأجهزة بشكل يسمح للعاملين 

بالقيام بإجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم من دون تلويث المعدات 
والأجهزة النظيفة والمعّقمة. 

يجب أن تكون جميع الأعمال التجارية مسجلة لدى بلدياتها المحلية قبل 
البدء بالعمل التجاري، وإذا تغّير صاحب العمل التجاري، يتعّين على 

صاحبه الجديد إخطار البلدية المحلية بذلك خلل 7 أيام. 

أماكن التعقيم
ينبغي إعادة معالجة (أي تنظيف وتعقيم) أجهزة ومعدات اختراق الجلد 	 

عادة الستعمال في مكان منفصل يُستخدم فقط لهذه العملية.   القابلة لإ

يجب إجراء التعقيم بواسطة معّقم بخاري منضدي تحت الضغط تبعاً 	 
لعملية التعقيم المذكورة في معيار AS/NZS 4815:2006 أماكن الرعاية 

الصحية في المكاتب – إعادة معالجة الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية 
عادة الستخدام، وصيانة البيئة المتعلقة بها. القابلة لإ

يجب أن يكون المعّقم البخاري مسجلً من جانب إدارة السلع العلجية 	 
(TGA). راجع الموقع  TGA website للمزيد من المعلومات.

يجب أن يكون مكان إعادة المعالجة مصمماً ومخططاً بطريقة تقّلل من 	 
خطر التلّوث. 

يتعّين أن يتم دفق مخّلفات معالجة (تنظيف وتعقيم) الأدوات والأجهزة 	 
باتجاه واحد من مكان المعالجة لخفض مخاطر التلوث بين الأدوات 

والأجهزة غير الملوثة وغير المعقمة والأدوات والأجهزة النظيفة والمعّقمة. 
يبّين الرسم 1 التصميم الموصى به لأماكن إعادة المعالجة. 

NSW Health اق الجلد  ية بسبب اخ�ت ممارسات التحّكم بالعدوى البكت�ي

https://www.tga.gov.au/australian-register-therapeutic-goods
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اق الجلد تصميم ومخطَّط مكان العمل التجاري الذي تُمارس فيه إجراءات اخ�ت

يجب أن يوجد في مكان إعادة معالجة الأجهزة حوض لغسل اليدين 	 
وحوض غسيل للأجهزة والأدوات ويجب استخدام كل منهما لهذا 

الغرض.  

يجب أن تكون أحواض غسل اليدين والغسيل مزّودة بماء فاتر دائماً. 	 
ويتّعين النظر بحجم سّخان الماء في مرحلة تصميم مكان العمل 

التجاري.

احرص على تكون مساحة المنضدة كافية تسمح بالفصل جيداً بين 	 
الأجهزة النظيفة والأجهزة غير النظيفة وغير المعّقمة. ويتعين أن تكون 

هناك مساحة إضافية على المنضدة للمواد والأجهزة الأخرى وللأجهزة في 
مرحلة التجفيف بعد تنظيفها.   

المتطلبات الأخرى
يجب أن تتوفر في أماكن الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون مرافق 

أخرى تشمل المراحيض إما في غرفة العلج أو بالقرب منها (راجع نشرة 
المعلومات بعنوان (الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون).

AS/ يجب أن تستوفي الأعمال التجارية التي تستخدم أدوات حادة معيار
عادة الستخدام الخاصة بجمع  NZS 4261:1994 المستوعبات القابلة لإ

الأشياء الحادة المستخدمة في التطبيقات الطبية الخاصة بالبشر والحيوانات، 
عادة الستخدام الخاصة  أو معيار 4031:1992 المستوعبات غير القابلة لإ

بجمع الأشياء الطبية الحادة المستخدمة في مجالت الرعاية الصحية. 

NSW Health

الأعمال التجارية الخاصة بفن الجسد والوشم	 

تشميع الجلدلن	 

عادة الستخدام	  طريقة تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإ

المعايير 
 	AS/NZS 4815:2006

نشرات المعلومات

الأعمال التجارية الخاصة بالعلج التجميلي	 

الأعمال التجارية الخاصة بَثقب الجسد 	 

الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون	 

صالونات تصفيف الشعر والحلقة	 

الأعمال التجارية الخاصة بعلج الأظافر	 

للمزيد من المعلومات 
Public Health Act 2010 تتوفر أيضاً الموارد التالية لمساعدة الأعمال التجارية الخاصة بمهن اختراق الجلد وممارسيها على فهم متطلبات 

 )قانون الصحة العامة لعام 2010( و Public Health Regulation 2022 (نظام الصحة العامة لعام 2022). تفّقد صفحة موارد مهن اختراق الجلد الخاصة بنا
  :NSW Health على موقع (Skin penetration resources page)

رشادات للمزيد من الإ
 	.(local council) اتصل ببلديتك المحلية

اتصل بوحدة الصحة العامة المحلية (local Public Health Unit) على 	 
الرقم 055 066 1300.

https://www.standards.org.au/access-standards/buy-standards
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx

