Faculty Of Pharmacy Cairo University
Community Awareness Newsletter

أجهزة المحمول

FOPCU CAN

اجهزة المحمول
مصادر أخرى للعدوى
احتياطات عامة

Dr. Khaled Meselhy Ibrahim
Assistant Vice-dean for Community Service
and Environment Development Affairs, FOPCU

اقتحمت المطهرات (مثل الكحول  -الكلور) منازلنا في اآلونة األخيرة بهدف وقف انتتترتار
عدوى فيروس كورونا المستجد وازداد وعي المجتمع المترترف فتي متا اتنتا التنت تافتة
الرنرية والرحة العامة وعرفنا قيمة غسل اليد بالماء والرابون لفترة كتافتيتة وكتل ت

الحقائق فرضتها علينا الوضع الوبائي الحالي ال ف اعيرت
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التعتالتال اه النت هاتاال تنتا

مرادر عدوى منفية الو مستترة (لال نضعها في قائمة المناطر حتى اآلن) وارتبط مع مها

امكن للهواتف ال كية الن تسم
بنقل العدوى باألنفلوناا وناهت
الرعبية
والناهت
البرد
واألمراض التنفسية ،خاصة الن
األمراض تنتقل بسهولة عن
طراق فرازات األنف والفال
والعين ،الو عن طراق الرذاذ
الناتج عن السعال المتواصل
ومع التطور الر يب فى
تكنولوجيا المحمول ومع انترار
األجهاة المعتمدة على اللمس
بأصابع اليد امكن الن تكون
األجهاة من المرادر النطيرة
للعدوى من خ ل الفال الو األنف الو
العينين وخاصة لو تال تبادل
األجهاة بين األفراد نجراء
مكالمات الو لمرا دة بعض
األخبار الو الرور على مواقع
التواصل اهجتماعي تعد
األجهاة وسطا ً م ئما ً هنتقال
البكتيراا والفيروسات مع م ح ة
الن الرركات المنتجة له األجهاة
تح ر من استندام الاة وسائل
كيميائية فى تن يف شاشاتها

مصادر أخرى للعدوى
الكدت بعض الدراسات الن الجتهتاة
المحمول قد ت مس وجت اننستان
اوميا الكثر من  61مرة واد الكتثتر
من  022مرة ،وفتى كتل مترة قتد
تنتقل الميتكتروبتات متن التمتراتض
لى شاشة التمتحتمتول الو التعتكتس
الدراسات الن التفتيتروس
الثبتت
قد ا ل حيا ً على ستطت التمتوبتااتل
لمدة تتراوح بيتن  8 - 0ستاعتات،
وامكن لتبتعتض النتواب التبتكتتتيتراتا
البقاء حية لمدة ترل  9الاام
وعتتلتتى نتتفتتس التتمتتنتتوال قتتد اتتقتتوم
الرنا المراض باستندام لتوحتة
مفاتتيت التكتمتبتيتوتتر والتمتاوس الو
الجهاة الب ف ستيرن ثال اأتي آختر
ليستأنف العمل على نفس األجهتاة
دون تتطتهتيتر لتوحتة التمتفتاتتيت الو
الذرب التحكال (التي اتال تبادلها بتيتن
ال عبين) بالمطهرات المتداولة

 -6عدم اهشترا فى استندام المحمول واألجهاة اللوحية ال كية حتى لتو
األجهاة وسط مت ئتال هنتتتقتال متعت تال
كان المراركون الصحاء ،ألن
النواب البكتيراا وفيروسات الجهاز التنفسي وافضل ان اتكتون اهستتتنتدام
شنريا ً
 -0بعاد المحمتول واألجتهتاة التلتوحتيتة الت كتيتة  -قتدر انمتكتان  -عتن
األطفال ،ألن قد تستغل البكتيراا والفيروسات ضعف مناعتهال وترتيتبتهتال
بأمراض عدادة
 -3تطهير األادف باله م المطهر الكحولي الو بتالتمتاء والرتابتون لتفتتترة
كافية بعد استندام المحمول الو الف من األجهاة اللوحية ال كية مباشرة
 -4افضل استندام المحمول الو األجهاة اللوحية ال كية للتحدث عتن بتعتد
باستندام ) (hand free setلتقليل احتمال انتقال البكتيراا والفيتروستات
لى الموباال ،الو انتقالها من المحمول لى مستندم
 -5في حالة استندام المحمول الو األجهاة اللوحية ال كية الثتنتاء انصتابتة
بأف عدوى تنفسية افضل تغطية سط الجهتاز بتغتطتاء بت تستتتيتكتي قتبتل
اهستندام ،وغسل وتطهير ا الغطاء بعد اهستندام ومتحتاولتة تتطتهتيتر
السط األجهاة بالمطهرات المناسبة
 -1عند العطس اجب وضع المنادال علتى التفتال الو التعتطتس فتي الت راب
وعدم اهقتراب حتى ه اتناثر الرزاز على الجهاة الكمبيوتر او المحمول
 -7عدم لمس الف منطق في الوج ختاصتة األنتف والتفتال والتعتيتن فتهتي
بوابات دخول الف عدوى تنفسي خاصة في حال استندام جهاز كمتبتيتوتتر
عام وافضل ارتداء الكمامة الطبية
 -8مراقبة األطفال عند استندام الجهاة األلعاب انليكتتترونتيتة وضترورة
تطهير الذرب التحكال قبل وبعد اهنتهاء من اللعب والتحتفتال عتلتى مستافتة
متر ونرف على األقل ما بين ال عبين المراركين

بالتكنولوجيا اتعااش األفراد بجميع األعمار فى الغلب فترات اومهال مع وسيلة من وستائتل
التكنولوجيا سواء الجهاة المحمول الو الكمبيوتر الرنري الو حتى الجهاة التبت ف ستتتيترتن
سوا ًء كانت في الادانا الو نتحدث فيها بالقرب من الفال واألنتف و ت ا اتعتنتي ان الستطت

احتياطات عامة
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األجهاة قد تكون مردراً لنقل العدوى خاصة لو تبادلنا استندامها ول ا اتجتب ضتمتهتا لتى

FOPCU Vice dean for Community Service and Environment Development Affairs.

قائمة المح ورات التي قد تنقل العدوى

As. Prof. Dr. Khaled Meselhy
Assistant vice dean for Community Service and Environment Development Affairs.
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