
لمحة عن نشرة المعلومات هذه
زالة الشعر مؤقتاً عن الجسم. وتتجّمع في  تشميع الجلد إجراء يُستخدم لإ

شعر الجسم كائنات مجهرية )جراثيم( وإزالة الشعر بالشمع يزيل معه أيضاً 
هذه الكائنات الدقيقة وطبقات الجلد العليا والدم وقشور الجروح. 

والشمع المستخدم في إجراءات إزالة الشعر ملّوث وإذا أعيد استخدام 
الشمع أو حصل انتقال للتلوث، فإنه قد يؤدي إلى عدوى بكتيرية مثل 

التهاب المكورات العنقودية )staphylococcal( والتهاب المكورات العقدية 
 .)folliculitis( والتهاب بصيالت الشعر )streptococcal(

بإمكان الأعمال التجارية العثور على القواعد الخاصة بالإجراءات التي تتضمن 
اختراق الجلد فيPublic Health Regulation 2022  )نظام الصحة العامة 

لعام 2022( )النظام(.

الأجهزة
يجب أن يكون جميع الأجهزة بحالة صالحة للعمل وأن يتم تنظيفها 	 

وتجفيفها بعد الستعمال وأن تُحفظ في حالة نظيفة وجافة.    

يجب أن يكون هناك ما يكفي من أدوات بسط الشمع أحادية الستعمال 	 
لمنع استعمالها أكثر من مرة. 

يجب استخدام مناشف أو شراشف )مالءات( نظيفة لكل زبون جديد. 	 
ويجب غسل الشراشف بمسحوق غسيل  والماء الساخن. وإذا تم 

استخدام غطاء غير منفذ للماء )من البالستيك مثالً(، فيجب تنظيفه 
وتعقيمه قبل استخدامه لكل زبون جديد.  

نظافة مكان العمل التجاري
يجب أن يبقى مكان العمل التجاري بحالة نظيفة دائماً. 	 

يجب تنظيف أماكن المعالجة، كالطاولت مثالً، بعد النتهاء من كل زبون 	 
و/أو وضع غطاء نظيف على سطح طاولة المعالجة.  

ينبغي أن يكون لدى القائمين بالعمل التجاري إجراءات توثّق أعمال 	 
تنظيف التجهيزات الثابتة والمعدات وصيانتها، وعلى الموظفين أن يكونوا 

مدربين على هذه الإجراءات. 

غالق والتخلص 	  ينبغي أن توضع جميع النفايات في أكياس ُمحكمة الإ
منها يومياً.

تشميع الجلد إجراء يتضمن اختراقاً للجلد، لذا يتعين وجود 
م بالعدوى لمنع انتقال العدوى من شخص إلى  ممارسات تحكُّ

آخر.

لمنع انتقال التلوث من شخص إلى آخر، يتعين إفراغ جميع السوائل 	 
والكريمات في مستوعبات أحادية الستعمال. واستخدام أداة وضع 

أحادية الستعمال لكل شخص.

يجب التخلص على الفور من الشمع واية أداة تُستخدم لوضع الشمع 	 
)أداة البسط أو الِمملسة أو الخرطوشة( بعد النتهاء من إجراء التشميع 

)ول يجب استخدام الشمع أكثر من مرة واحدة(.

ل تضع الشمع على الجلد المتشقق أو فوق موضع ُسحب منه الدم.	 

إن تذويب الشمع وإعادة تسخينه وتصفيته ل يقتل أو يزيل البكتيريا 	 
والفيروسات التي قد تتواجد على جلد زبون؛ لذا يجب عدم إعادة 

استخدام الشمع لزبون آخر. 

النظافة الشخصية لأخصائيي التجميل
إذا اعتقد الشخص الذي يقوم بإجراء تشميع الجلد أنه قد يتعرض للدم 	 

أو مواد جسمية أخرى، فيجب أن يرتدي رداًء )مريولً( أو مئزراً نظيفاً 
وقفازات أحادية الستعمال. 

ينبغي تغطية الجروح بضمادات مانعة للتسرب وصامدة للماء.	 

ينبغي غسل اليدين:	 

قبل معالجة الزبون وبعدها	 

قبل الإجراء التجميلي وبعده	 

بعد التعرّض لمواد الجسم	 

بعد لمس المواضع المحيطة بالزبون	 

بعد إزالة القفازات.	 

 	 )Hand Hygiene Australia( "راجع "المنظمة الأسترالية لنظافة اليدين
للمزيد من المعلومات عن طريقة غسل يديك. 

المتطّلبات الأخرى
يجب أن يكون العمل التجاري مسّجالً لدى البلدية المحلية ويستوفي 	 

جميع المعايير الضرورية الخاصة بالتخطيط والمبنى ولديه جميع 
الموافقات الضرورية قبل البدء بالعمل. 

ينبغي أن يكون مكان العمل التجاري مصمماً ومخّططاً بشكل يساعد 	 
على تنظيفه بسهولة وطريقة صحيحة )راجع نشرة المعلومات بعنوان 
"تصميم ومخّطط مكان العمل التجاري الخاص بمهن اختراق الجلد"(. 
اتصل بالبلدية المحلية )local council( لتتأكد من تلبية جميع القواعد 

المحلية.  

تشميع الجلد
Waxing - Arabic

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

https://www.hha.org.au/hand-hygiene/what-is-hand-hygiene
https://www.hha.org.au/hand-hygiene/what-is-hand-hygiene
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/
https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/


تشميع الجلد

عند تشميع الحاجبين، يمكن استخدام ضمادات عيون أحادية الستعمال 	 
لحماية العينين. 

إذا اسُتخدم التشميع الدافئ أو الساخن، ينبغي أن يحرص العامل على 	 
عدم التسبب بحروق للزبون بسبب حرارة الشمع.  

الرسوم والغرامات
يمكن اتخاذ إجراءات أخرى إذا لم يتقّيد العمل التجاري بالنظام ساري 

المفعول، بما فيها: 

تلّقي "إشعار بوجوب التحسين" أو "أمر منع" مصحوباً برسم إداري يتراوح 	 
بين 285 دولراً و295 دولراً. 

تلّقي إشعارات بغرامات تتراوح من 110 دولرات إلى 1100 دولر لالأفراد 	 
و220 دولراً إلى 2200 دولر للمؤسسات. وتكون الغرامات القصوى أعلى 

إذا صدرت عن المحاكم ويمكن أن تشمل غرامات يومية. 

إذا صدر "أمر منع"، يجب أن يعرُض العمل التجاري نسخة منه على 	 
مدخل العمل التجاري أو بقربه في مكان واضح لرؤية الزبائن.  

يُستوفى رسم لقاء إعادة المعاينة المتعلقة بـ"أمر المنع" يبلغ 225 دولراً 	 
بالساعة مع حّد أدنى للتكلفة يغطي مدة 30 دقيقة وحّد أقصى للتكلفة 

يغطي مدة ساعتين. 
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فيديو
 	   NSW Health Beauty industry infection control tutorial

المعايير 
 	AS/NZS 4815:2006

نشرات المعلومات

الجمال، فن الجسد وقطاعات العمل الخاصة باختراق الجلد	 

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
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

