
ما هو "الإجراء الذي يتضمن اختراق الجلد"؟ 
يحّدد Public Health Act 2010  )القانون( الإجراء الذي يتضمن اختراق 

الجلد بأنه: "أّي إجراء )سواء أكان طبياً أم غير طبي( يتضمن اختراقاً للجلد 
بر أو الوشم أو ثقب الأذن أو نزع الشعر أو إدخال غشاء  )مثالً: الوخز بالإ

مخاطي(, ويشمل أّي إجراء تعلن الأنظمة بأنه إجراء يتضمن اختراقاً للجلد."  

يمكن أن تشمل هذه الإجراءات:

الوشم	 

تجميل أظافر اليدين والرجلين	 

الوشم التجميلي	 

تشميع الجلد	 

ثقب الجسد	 

تقشير البشرة الكريستالي	 

غسيل القولون.	 

إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان إجراء تجميلي ما يتضمن اختراقاً للجلد، 
اتصل ببلديتك المحلية )local council( أو وحدة الصحة العامة 

)Public Health Unit( للمزيد من المعلومات. 

مالحظة: ل تعتبر الإجراءات التي تتضمن اختراقاً 
للجلد والتي يجريها اختصاصي صحي مسّجل بموجب 

Health Practitioner Regulation National Law )القانون الوطني 
لتسجيل الختصاصيين الصحيين( أو شخص يعمل بتوجيهات 
اختصاصي صحي مسّجل أو تحت إشرافه، أثناء تقديم خدمة 

صحية، ل تعتبر إجراءات تتضمن اختراقاً للجلد بناًء على الغرض من 
Act or the Public Health Regulation 2022 )النظام(. 

على من تنطبق متطّلبات القانون؟ 
تنطبق متطّلبات اختراق الجلد التي ينّص عليها القانون على جميع الأعمال 

التجارية التي تقوم بإجراءات تتضمن اختراقاً للجلد. 

جراءات  تعرض نشرة المعلومات هذه القواعد الخاصة بالإ
  Public Health Act 2010 التي تتضمن اختراق الجلد بموجب

 Public Health قانون الصحة العامة لعام 2010( و(
Regulation 2022 )نظام الصحة العامة لعام 2022(. 

وهناك قواعد إضافية في "النظام" تنطبق على الشخص الذي يقوم بإجراء 
تجميلي ينطوي على اختراق للجلد، مثل:  

فنانو الوشم 	 

مختّصو غسيل القولون	 

اخصائيو التجميل، ومختّصو تقليم الأظافر والممارسون غير المسجلين 	 
بر الجافة.    بر أو الوخز بالإ الذين يجرون وخزاً بالإ

ما هي مخاطر الإجراءات التي تتضمن اختراقاً للجلد؟ 
يمكن أن تنقل الإجراءات التي تتضمن اختراقاً للجلد عدوى فيروسية وبكتيرية 

وفطرية من شخص إلى آخر عن طريق الأجهزة والأسطح الملوثة. قد يشمل 
ذلك أمراضاً مثل التهاب الكبد سي وبي والتهاب المكورات العنقودية 

)staphylococcal( والتهاب المكورات العقدية )streptococcal( وعدوى 
.)pseudomonas( الزائفة الأرجوانية

باستخدام إجراءات فّعالة للتحّكم بالعدوى، تخّفض الأعمال التجارية كثيراً 
من مخاطر حصول العدوى. 

النظام الخاص بقطاع الأعمال التي تتضمن اختراقاً للجلد
على الأعمال التجارية التي تمارس إجراءات تتضمن اختراقاً للجلد أن 

تكون مسجلة لدى البلدية المحلية وأن تستوفي جميع المعايير الضرورية 
الخاصة بالتخطيط والمبنى وأن يكون لديها جميع الموافقات الضرورية 

قبل البدء بالعمل. ويمكن أن يقوم مسؤولو معاينات وتحقيق معتمدين 
)Authorised Officers( من البلديات المحلية بمعاينة أماكن الأعمال التجارية 

لضمان تلبيتها للتزاماتها الصحية، بما في ذلك التأكد من: 

استيفاء العمل التجاري لمعايير التصميم والتخطيط والنظافة.	 

بر والأشياء الحادة والأجهزة الأخرى المستخدمة لختراق 	  تعقيم جميع الإ
الجلد. 

رمي جميع الأشياء الحادة بصورة صحيحة.	 

استخدام ممارسات جيدة للتحّكم بالعدوى.	 

 	 .)PPE( ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية

إذا كانت لديك أسئلة عن دور مسؤولي المعاينات والتحقيق المعتمدين وعن 
 )local council( طريقة التحضير للمعاينة، يرجى التصال ببلديتك المحلية
)راجع نشرة المعلومات بعنوان "صالحيات موظفي المعاينات والتحقيق"(.  

قطاعات التجميل وفن الجسد 
واختراق الجلد

Beauty, body art and skin penetration industries - Arabic

NSW Health اق الجلد  ية بسبب اخ�ت ممارسات التحّكم بالعدوى البكت�ي
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الأعمال التجارية الخاصة بفن الجسد والوشم	 

تشميع الجلدلن	 

ملصق

عادة الستخدام 	  تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإ

فيديو
 	   NSW Health Beauty industry infection control tutorial

المعايير 
 	AS/NZS 4815:2006

نشرات المعلومات

الأعمال التجارية الخاصة بالعالج التجميلي	 

الأعمال التجارية الخاصة بَثقب الجسد 	 

تنظيف حمامات سبا الأقدام وتعقيمها	 

الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون	 

صالونات تصفيف الشعر والحالقة	 

عادة الستخدام	  طريقة تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإ

الأعمال التجارية الخاصة بعالج الأظافر	 

أدوار مسؤولي المعاينات والتحقيق المعتمدين وصالحياتهم  	 

تصميم ومخّطط مكان العمل التجاري الخاص بمهن اختراق الجلد	 

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.youtube.com/watch?v=9l5W_OLW6Xw&list=PLpXDJ5In7QhTmKCNnxWd_zd3wg8Og4nyZ&index=3
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https://www.health.nsw.gov.au/environment/skinpenetration/Pages/skin-pen-resources.aspx
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