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تاح والشتاح والشتاح والشتاح والش


        املاملاملامل
        مركز معليات .رشلونةمركز معليات .رشلونةمركز معليات .رشلونةمركز معليات .رشلونة    ––––قسم الشؤون ا%لوجس �ة يف م�ظمة �ٔطباء بال �دود قسم الشؤون ا%لوجس �ة يف م�ظمة �ٔطباء بال �دود قسم الشؤون ا%لوجس �ة يف م�ظمة �ٔطباء بال �دود قسم الشؤون ا%لوجس �ة يف م�ظمة �ٔطباء بال �دود 

  

  
        

        نطاق 7س5ت4دامنطاق 7س5ت4دامنطاق 7س5ت4دامنطاق 7س5ت4دام
حتدد  ٕاذ ٔ�هناهذه الوثيقة عبارة عن ٔ�داة معلية لتصممي املرافق اليت Jكون سهG 7س5ت4دام %لجميع، بغض النظر عن قدراهتم الوظيف�ة. 

ننصح dس5ت4دام هذه املعايري ا`ولية يف الب_ان اليت تفYقر ٕاىل و املتطلبات أ[ساس5ية اليت تضمن ٔ�ن Jكون مرافق�ا الصحية مYا�ة ٔ�مام امجليع. 
  معايري إال�jة ٔ�و تعاين من جفوات يف هذا اgال.

  
  
  
  

   



  3333   : املعاينة والتnديد: املعاينة والتnديد: املعاينة والتnديد: املعاينة والتnديد1111اجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

  3333  : املعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ة: املعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ة: املعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ة: املعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ة2222اجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

  3   املامرسات اجليدةاملامرسات اجليدةاملامرسات اجليدةاملامرسات اجليدة    : تعزsز: تعزsز: تعزsز: تعزsز3333اجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

        
        فهرس احملتوuتفهرس احملتوuتفهرس احملتوuتفهرس احملتوuت

        
        
        

  

  

        3333                                                                    > الوصول ٕاىل املرافق> الوصول ٕاىل املرافق> الوصول ٕاىل املرافق> الوصول ٕاىل املرافق
        3333                                                                                    املساراتاملساراتاملساراتاملسارات

        3333                                                                                                                                                        أ[دراج املتا�ةأ[دراج املتا�ةأ[دراج املتا�ةأ[دراج املتا�ة
        4444                                                                                        أ[بوابأ[بوابأ[بوابأ[بواب

        4444                                                                            املمرات املنnدرةاملمرات املنnدرةاملمرات املنnدرةاملمرات املنnدرة
        4444                                                                            ا`را.زsنا`را.زsنا`را.زsنا`را.زsناحلواجز و احلواجز و احلواجز و احلواجز و 

        
        5555                                                                                                                                                                                                                    املرافق واس5ت4دا�ااملرافق واس5ت4دا�ااملرافق واس5ت4دا�ااملرافق واس5ت4دا�ا> ا`خول ٕاىل > ا`خول ٕاىل > ا`خول ٕاىل > ا`خول ٕاىل 

        5555                                                                    املراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ةاملراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ةاملراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ةاملراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ة
        6666                                                                    مراح�ض أ[طفال املتا�ة وا[ٓم�ةمراح�ض أ[طفال املتا�ة وا[ٓم�ةمراح�ض أ[طفال املتا�ة وا[ٓم�ةمراح�ض أ[طفال املتا�ة وا[ٓم�ة
        6666                                                                    النظافة الصحية يف فرتة الطمثالنظافة الصحية يف فرتة الطمثالنظافة الصحية يف فرتة الطمثالنظافة الصحية يف فرتة الطمث

        7777                                                                                    نقاط املياهنقاط املياهنقاط املياهنقاط املياه
        8888                                                                                    امحلاماتامحلاماتامحلاماتامحلامات

        
        
        

  
        10101010                                                                                    املراجعاملراجعاملراجعاملراجع

  
  

   



  املعاينة والتnديداملعاينة والتnديداملعاينة والتnديداملعاينة والتnديد

    املعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ةاملعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ةاملعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ةاملعايري أ[ساس5ية %لعنارص واملسا�ات املتا�ة
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تاح والشتاح والشتاح والشتاح والش


  املاملاملامل

  

وأ[طفال والرضع وال�ساء احلوامل و�ٔحصاب التنوع الوظيفي واحلّيس  السن: �بار تنوع الناستنوع الناستنوع الناستنوع الناسلتحق�ق تصاممي مYا�ة %لجميع، ال بد ٔ�ن ن�ٔ�ذ بعني 7عتبار  -
  ....�ٓم�ة ومرحية�ٓم�ة ومرحية�ٓم�ة ومرحية�ٓم�ة ومرحيةاملرافق وٕاماكنية الوصول ٕا�هيا  كام ال بد ٔ�ن Jكونوإالدرايك، ٕاخل. 

العمل معاً مث  ،املرافق ودخولها العق¤ات اليت قد متنعهم من الوصول ٕاىلو ننصح اخلرباء ا%لوجس5ت ني وعامل الر�اية الصحية وأ[هايل مبعاينة وحتديد احلواجز  -
  .ٕالجياد احللول املناس5بة

  .من ٔ�±ل أ[ش4اص ذوي القدرة احملدودة �ىل احلركةونطاقها  )أ[نرثوبومرتيةالق�اسات ال»رشية (ال بد ٔ�ن ت�ٔ�ذ اكفة التصامممي يف احلس5بان  -
  

        �ىل �ريس مYحرك�ىل �ريس مYحرك�ىل �ريس مYحرك�ىل �ريس مYحرك                                                                            يتكئ �ىل مشاية           يتكئ �ىل مشاية           يتكئ �ىل مشاية           يتكئ �ىل مشاية                               خشص مسا�د        خشص مسا�د        خشص مسا�د        خشص مسا�د            يتكئ �ىل عاكزات         يتكئ �ىل عاكزات         يتكئ �ىل عاكزات         يتكئ �ىل عاكزات                                 رضsر       رضsر       رضsر       رضsر                                                                       يتكئ �ىل عصايتكئ �ىل عصايتكئ �ىل عصايتكئ �ىل عصا                                                            خشصخشصخشصخشص
  
  
  
  
  
  
  

  

        ىل املرافقىل املرافقىل املرافقىل املرافق> الوصول إ > الوصول إ > الوصول إ > الوصول إ 
        ساراتساراتساراتساراتامل امل امل امل 
 ، وذ¼مرتاً  1,20الصحية وحىت املراح�ض وامحلامات ونقاط املياه، بعرض ال يقل عن  ي�¤غي ٕابقاء املمرات �الية ومس5توية �ىل اكمل املسافة من املرافق -

 حرصًا �ىل ت�ٔمني ممر اكٍف وم�اسب مجليع أ[ش4اص.
 بلون فاحت Èسهيًال لرؤsهتا. طىلي�¤غي ٔ�ن تُ و  ،ال بد من ت�ٔمني مسارات ونقاط دخول حمددة بعالمات واحضة ميكن ٔ�ن Jكون جحارة ٔ�و ح¤ال �ٔو م�شورات -
  ها.sر كام جيب حتديد املناطق اخلطرة وÈسو ، جيب ٔ�ن Jكون املعلومات سهG الفهم �ىل امجليع -

  

        أ[دراج املتا�ةأ[دراج املتا�ةأ[دراج املتا�ةأ[دراج املتا�ة
Ïس5ت4دمون الكرايس تغري فهيا مس5توى أ[رضية Íشلك �بري، لكن جيب ت�ٔمني ممر بديل م�nدر لËٔش4اص اsÊن ت قد Jكون أ[دراج رضورية يف أ[ما�ن اليت  -

 املتحركة ٔ�و `هيم صعوبة يف امليش.
 سهG ا�متيزي وذات �دود واحضة. أ[رضيةجيب �ٔن Jكون بداية وهناية  ، كامننصح ٔ�ن Jكون أ[رضيات Ôري زلقة (مÓال: در±ات ٕامسن �ة ذات �دود واحضة) -

  .امذاهت عمقمس، وحتافظ �ىل 7رتفاع وال 17 -  15مس وdرتفاع  42 - 28 عمقJكون ا`ر±ات ب فØ ،مس 75ا`را.زsن dرتفاع حوايل ي�¤غي �ٔن sكون 
  
  
  
  
  

   



        أ[بوابأ[بوابأ[بوابأ[بواب
مس، كام ميكن Jرك مسافة مرت ٕان اكن ذ¼  90بعرض ال يقل عن  -

  Ïسهل اس5ت4دام الباب.
، لكن يف �ال تعذر ذ¼ /اجلّرارةل اس5ت4دام أ[بواب املزنلقةفضّ يُ  -

  أ[بواب dجتاه اخلارج.أ[بواب dجتاه اخلارج.أ[بواب dجتاه اخلارج.أ[بواب dجتاه اخلارج.فYح فYح فYح فYح تَ تَ تَ تَ ف�نبغي دامئًا ٔ�ن 

جيب Jرك مسا�ة �الية اكف�ة ٔ�مام الباب حبيث Èسمح %لكراس املتحركة  -
  dملناورة Íسهوã عند 7قرتاب من الباب سواء Íشلك م¤ارش ٔ�و ±انيب.

يرتاوح بني  مضن جمال ،ٕاىل مرت – مس  90جيب �ٔن Jكون املقابض �ىل ارتفاع  -
  .Dاحلرف  شلك ذراع �ٔو �ىل شلكÍ  م، فs Øكون املق¤ض 1,10ومس  65

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        احلواجز وا`را.زيناتاحلواجز وا`را.زيناتاحلواجز وا`را.زيناتاحلواجز وا`را.زينات        املمرات املنnدرةاملمرات املنnدرةاملمرات املنnدرةاملمرات املنnدرة
dملئة، �لامً ٔ�ن ٔ�قىص �د لالحندار  5 ≤ ننصح مبمرات م�nدرة ب�س5بة -

  �ال مل تتوفر مسا�ة اكف�ة.dملئة يف  10 -  8ال جيب ٔ�ن sزيد عن 

كام جيب ٔ�ن sكون  مرت.مرت.مرت.مرت.    1,21,21,21,2مس، ويفضل بعرض مس، ويفضل بعرض مس، ويفضل بعرض مس، ويفضل بعرض     90909090    ≥عرض املمر عرض املمر عرض املمر عرض املمر     - - - - 
  ه Ôري زلقة.تاملمر �اليًا وJكون �ٔرضي 

  مس جتنبًا %لسقوط، وميكن تلوsهنا ٕال.رازها بوضوح. 10حواجز ±ان»�ة >  -
ملوقع ٕان �ٔمكن ذ¼، وميكن 7عíد يف يفضل بناء املمر املنnدر يف ا -

  مواد خش»�ة Èسمح بت�ٔمني سطح ٔ�ملس. تصنيعه �ىل

  لËٔدراج واملمرات املنnدرة واملمرات. -
مس عن أ[رض  75 - 65ي�¤غي وضعها �ىل مس5تويني: أ[ول عند ارتفاع  -

  مرت. 1 - مس 85وا[ٓخر �ىل ارتفاع 
  مس يف بداية وهناية املمر املنnدر ٔ�و ا`رج. 30متتد ما ال يقل عن  -
مم ومصنو�ة من مواد صلبة ومYينة  45 - 40داïري بقطر ذات مقطع  -

  (مÓال: معدن ٔ�و خشب �ٔو بالس �ك).
  مم.  45يف �ال تث»�هتا �ىل اجلدران، جيب ٔ�ن ت»Yعد عهنا ما ال يقل عن  -

  

  
 

 

 Int. 

 اقرتاب م¤ارشاقرتاب م¤ارشاقرتاب م¤ارشاقرتاب م¤ارش

 

Int. 

 ±انيب±انيب±انيب±انيباقرتاب اقرتاب اقرتاب اقرتاب 

 

≥ ≥ 



 
 حتليل لك �اã �ىل �دا فØ خيص مYطلبات املراح�ض. >
 من املراح�ض �ىل أ[قل مYا�ة. dملئةdملئةdملئةdملئة    15151515ي�¤غي ٔ�ن Jكون  >
    �ىل أ[قل. مر�اض مYاح وا�دمر�اض مYاح وا�دمر�اض مYاح وا�دمر�اض مYاح وا�دال بد دامئًا من توفري  >

        > ا`خول ٕاىل املرافق واس5ت4دا�ا> ا`خول ٕاىل املرافق واس5ت4دا�ا> ا`خول ٕاىل املرافق واس5ت4دا�ا> ا`خول ٕاىل املرافق واس5ت4دا�ا
        املراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ةاملراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ةاملراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ةاملراح�ض املتا�ة وا[ٓم�ة

        قضبان لالJاكء والتث»تقضبان لالJاكء والتث»تقضبان لالJاكء والتث»تقضبان لالJاكء والتث»ت        أ[بوابأ[بوابأ[بوابأ[بواب
  مس، ومÓبتة �ىل اجلدران وأ[رضيات اgاورة، ومصنو�ة من مواد مYينة. 45ٕاىل  40بقطر  -  ./جّرارةيفضل ٔ�ن Jكون مزنلقة لكنمس وتفYح %ل4ارج،  90بعرض ال يقل عن  -

) �ىل Uمس5ت4دمو الكرايس املتحركة: يفضل وضع قض ب مYحرك (�ىل شلك احلرف  -
�ىل شلك �ٓخر نقل الشخص عن الكريس و مس عن أ[رض عند ماكن  50-45ارتفاع 
  ت�ٔمني ا`مع الالزم عن نقل ثقل اجلسم.ل مس ومÓبت �ىل اجلدار  d50-75رتفاع  Lاحلرف 

�ىل اجلانبني وتث»�هتا �ىل  القضبان : حسب �اã لك خشص ويفضل وضعdيق أ[ش4اص -
  مس. 75-45ارتفاع 

        املسا�ة ا`ا�ليةاملسا�ة ا`ا�ليةاملسا�ة ا`ا�ليةاملسا�ة ا`ا�لية
ي�¤غي تق�مي �اã الشخص اÊي س س4د�ا، �لامً ٔ�ن أ[بعاد املناس5بة والاكف�ة  -

�ٔما dل�س5بة لËٔش4اص اsÊن  م،م،م،م،    1,501,501,501,50× × × ×     1,801,801,801,80ملس5ت4ديم الكرايس املتحركة يه ملس5ت4ديم الكرايس املتحركة يه ملس5ت4ديم الكرايس املتحركة يه ملس5ت4ديم الكرايس املتحركة يه 
 ٔ�يضاً  ي�¤غيم. م. م. م.     1,201,201,201,20× × × ×     1,501,501,501,50عاكزات �ٔو Ïسريون مبسا�دة خشص فهعاكزات �ٔو Ïسريون مبسا�دة خشص فهعاكزات �ٔو Ïسريون مبسا�دة خشص فهعاكزات �ٔو Ïسريون مبسا�دة خشص فه����ي ي ي ي يتكþون �ىل 

  `وران الكريس املتحرك Íسهوã. مممم    1,501,501,501,50    حميطهاحميطهاحميطهاحميطهامسا�ة �الية مسا�ة �الية مسا�ة �الية مسا�ة �الية توفري 

        املقابض وأ[قفالاملقابض وأ[قفالاملقابض وأ[قفالاملقابض وأ[قفال        املقعداملقعداملقعداملقعد
يف املوقع ٕان ٔ�مكن ذ¼،  تصنيعهننصح مبقعد �بت (من إالمسنت مÓًال) ويفضل  -

بعض قطع أ[�ث ٔ�و أ[ش5ياء املوجودة ٔ�ساسًا (مÓًال: �ريس  تعديلح�ث ميكن 
  بفnYة، ٕاخل).

  مس. 50 - 745رتفاع املوىص به  -
  7عíد �ىل مواد تؤمن الرا�ة ٕان اكن Ïسهل تنظيفها وتعقميها.ميكن  -

، لكن مينع اس5ت4دام Dمقابض مYا�ة ويفضل ٔ�ن Jكون Íشلك ذراع �ٔو �ىل شلك احلرف  -
 مضن نطاق ،مس ٕاىل مرت حسب الشخص 90املقابض ا`اïرية. ٔ�ما 7رتفاع ف�كون عند 

  م. 1,10مس ٕاىل  65من  ارتفا�هيرتاوح 
- Yعنارص م.(ًال: ح¤ل ٔ�و مق¤ض ٔ�فقيÓم) الق الباب من ا`ا�لÔا�ة ٕال  
  قفل مزنلق معدين ٔ�و خش5يب حفاظًا �ىل اخلصوصية. -

  
  

   

>   ممرات م�nدرة بعرض ال 

مس، لكن ننصح  90يقل عن 

ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1111بني بني بني بني ٔ�ن sكون عرضها 

 م ٕان �ٔمكن ذ¼.م ٕان �ٔمكن ذ¼.م ٕان �ٔمكن ذ¼.م ٕان �ٔمكن ذ¼.    1,21,21,21,2

 

 



 

 

 

 

 

        مراح�ض ا[ٔطفال املتا�ة وا[ٓم�ةمراح�ض ا[ٔطفال املتا�ة وا[ٓم�ةمراح�ض ا[ٔطفال املتا�ة وا[ٓم�ةمراح�ض ا[ٔطفال املتا�ة وا[ٓم�ة
 مYا�اً و�ٓم�اً مYا�اً و�ٓم�اً مYا�اً و�ٓم�اً مYا�اً و�ٓم�اً ليكون تصممي مراح�ض أ[طفال شامًال فال بد �ٔن sكون 

املراهقات وأ[طفال الفYيات مجليع أ[طفال، وهذا Ïشمل الرضع و 
اsÊن `هيم تنوع وظيفي. وال بد ٔ�ن sكون التصممي لطيفاً وطريفاً يك 

النوافذ وأ[نوار ا%ليلية والصور النوافذ وأ[نوار ا%ليلية والصور النوافذ وأ[نوار ا%ليلية والصور النوافذ وأ[نوار ا%ليلية والصور يلفت ٔ�نظارمه. ننصح dس5ت4دام 
ميكن ٔ�ن sكون اجلدار م�خفضًا يك sمتكن  ونقاط ونقاط ونقاط ونقاط غغغغسل اليدsن.سل اليدsن.سل اليدsن.سل اليدsن.

ىل الر�اية من رؤية أ[طفال. ي�¤غي �ٔن Jكون ٔ�بعاد ن �وأ[هل/القامئ
مس  15×20 مبسا�ة ، ح�ث Jكون بعضهااملر�اض �ٔقلحفرة 

  مس لËٔطفال أ[صغر س5نًا. 15×15ؤ�خرى ذات ٔ�بعاد 

        ال بد من �ٔن تتوفر مقصورة/مسا�ة وا�دة �ىل أ[قل مزودة مبا يال بد من �ٔن تتوفر مقصورة/مسا�ة وا�دة �ىل أ[قل مزودة مبا يال بد من �ٔن تتوفر مقصورة/مسا�ة وا�دة �ىل أ[قل مزودة مبا يال بد من �ٔن تتوفر مقصورة/مسا�ة وا�دة �ىل أ[قل مزودة مبا ييليليليل::::
  مسا�ة ٕاضاف�ة (ال تقل عن مرت مربع ٕاضاف�ة). -
  مس). 80كرب (بعرض ال يقل عن dب �ٔ  -
  مس. 65-5ٔ[رضية ٔ�و اجلدار dرتفاع dمÓبت  /حوافدرا.زsن -
  ميكن ٔ�ن sكون داïرuً ليوفر الرا�ة.و مس عن أ[رض ويفضل ٔ�ن sكون مÓبتاً،  45-30مقعد مرتفع  -
  dملئة. d8ملئة ٕان مسحت املسا�ة ومبا ال sزيد عن  5 دار�س5بة احنممر م�nدر ٕاضايف ب  -
  ال �ا±ة دامئًا ملقصورة ٕاضاف�ة ب�ٔبواب ميكن قفلها، لكن جيب توفري مسا�ة لËٔطفال ذوي إال�اقة. *

  
  

        النظافة الصحية يف فرتة الطمثالنظافة الصحية يف فرتة الطمثالنظافة الصحية يف فرتة الطمثالنظافة الصحية يف فرتة الطمث
Èسهيًال %لنظافة الصحية يف فرتة  اخلصوصية وأ[ماناخلصوصية وأ[ماناخلصوصية وأ[ماناخلصوصية وأ[مانجيب ت�ٔمني مراح�ض حتفظ 

  الطمت، وهذا Ïشمل:
مسا�ة ختفظ اخلصوصية وأ[مان لتبديل مس5تلزمات العناية يف فرتة الطمث  -

والتنظيف والتجف�ف، حىت يف ا%ليل. جيب ت�ٔمني أ[نوار وأ[قفال ا`ا�لية 
  وسالل املهمالت والرفوف/�القات أ[ل»سة ؤ��ياس الفوط الصحية.

ماكن يؤمن اخلصوصية وحيوي الصابون واملاء لغسل اليدsن بعد تبديل  -
  مس5تلزمات العناية يف فرتة الطمث. جيب وضع نقاط م�اه يف ا`ا�ل.

  .يف العادةسا�ة تؤمن اخلصوصية وأ[مان لالس5تحامم، مرة يوم�اً م  -
  Jروجي رسائل توعية dلنظافة الصحية. -

  
  
  
  
  

> سG معلقة %لفوط 
حبيث Jكون �اوية 

املهمالت خمف�ة مضن 
  اجلدار بعيداً عن أ[نظار.

  
  
  

   

 الس5ياقالس5ياقالس5ياقالس5ياق>  جيب أ[�ذ يف احلس5بان 
واملعتقدات ا`ي��ة وأ[عراف و�ادات 
النظافة اليت ي ¤عها أ[هايل احملليون عند 
إال�داد %لمراح�ض، كام ي�¤غي التفكري 

يد ا�Êور يف الفروقات �ىل صع 
 وإال�ث.

  

    

�م  غغغغسل اليدsنسل اليدsنسل اليدsنسل اليدsن> 
±داً ولهذا ال بد ٔ�ن 

مرمرمرمرغغغغوdً به وdً به وdً به وdً به sكون فعًال 
ا�هترب ا�هترب ا�هترب ا�هترب وعفوuً ويصعب وعفوuً ويصعب وعفوuً ويصعب وعفوuً ويصعب 

ولهذا ننصح  م�ه.م�ه.م�ه.م�ه.
dس5ت4دام صور 

وuفطات وممرات 
 حمددة، ٕاخل.



        نقاط املياهنقاط املياهنقاط املياهنقاط املياه
التنوع الوظيفي،  عق¤ات %لناس ذويعوائق ٔ�و ي�¤غي توفري املياه دون ٔ�ية 

وdلتايل ال بد �ٔن sكون ترصيف املياه يف ت� ا[ٔما�ن ج�داً حبيث ال 
ت شلك بقع تغمرها املياه، كام ي�¤غي ٔ�ن Jكون مرتفعة عن أ[رض جتنبًا لتلوث 

  املياه. وي�¤غي اتباع ما ييل ٕان ٔ�مكن ذ¼:

ة dملئ 5مس واحندار ب�س5بة  90 ≥ممر م�nدر %_خول واخلروج بعرض  -
dملئة �nد �ٔقىص يف �ال �دم توفر مسا�ة اكف�ة.  10- 8ميكن �ٔن يصل ٕاىل 

جيب ٔ�ن sكون السطح ٔ�ملساً وÔري زلق، ؤ�ن يبقى ±افاً دامئاً. ميكن وضع 
  مس، كام ميكن ٕاضافة حواف ملنع السقوط. 74درا.زsن �ىل ارتفاع حوايل 

- J هود، كام ميكنgصة مرتفعة %لتقليل من ا�ر�يب نقاط املياه ننصح �dٕداد م
�ىل ارتفا�ات خمتلفة يك Ïسهل �ىل من `هيم صعوdت يف احلركة الوصول 

مس (ملس5ت4ديم الكرايس  75-65ٕا�هيا. يفضل ٔ�ن Jكون �ىل ارتفاع 
  مس لËٓخرsن. 100- 85املتحركة) و

م Èسهيالً  1,5ننصح عند إالماكن برتك مسا�ة داïرية �الية مبحيط  -
 1,2املتحركة. لكن ميكن 7س5تعاضة عهنا مبسا�ة حميطها `وران الكرايس 

  م �ىل أ[قل يف �ال �دم توفر مسا�ة اكف�ة.

  
  
  

   

≥ 

 



        امحلاماتامحلاماتامحلاماتامحلامات
بناًء �ىل  %لامء جيب تصممي امحلامات العادية وت� املزودة ب�ٔحواض -

مواصفات املراح�ض ذاهتا: سهوã ا`خول واخلروج مهنا وتوفري مسا�ة 
  %لمناورة ولتقدمي املسا�دة.

م %لحاممات ومسا�ة مماثG النتقال الشخص  1,2× مس  80ننصح مبسا�ة  -
يف �ال اس5ت4دام الكرايس املتحركة. كام يفضل ت�ٔمني مسا�ة داïرية حميطها 

 ال قل عن ميكن تقليلها حلد �ٔدىنلكن ملتحركة، م `وران الكرايس ا 1,5
  م يف �ال �دم توفر مسا�ة اكف�ة. 1,2

وÔري زلقة، دون ٔ�ية حواف �ٔو  ا�س5يابية ومسّواةجيب �ٔن Jكون أ[رضية  -
 فروقات يف 7رتفاع.

جيب وضع درا.زsن ل سهيل انتقال مس5ت4ديم الكرايس املتحركة ٕاىل امحلام  -
. يفضل اس5ت4دام قض ب مYحرك عند �ة وJ7اكء �ليه يف ا`ا�ل

  مس. 75-70مس و�ٓخر مÓبت �ىل احلائط dرتفاع  50-745نتقال dرتفاع 
مس، ميكن ٔ�ن sكون  50-45ننصح يف معظم احلاالت بوضع �ريس dرتفاع  -

قابل %لطي ٔ�و مÓبت، ٕاضافًة ٕاىل مواد و�رايس دا�لية لالس5ت4دام ويفضل 
  ٔ�ن Jكون مصنو�ة من البالس �ك.

ميكن ٔ�ح�اً� ٕاد�ال تعديالت Íس5يطة �ىل حاممات موجودة ٔ�ساساً حبيث  -
  Èسهل �ىل ذوي إال�اقة تدبري نظافهتم مبا حيفظ �رامهتم ويعزز اس5تقالليهتم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  > اخليارات املمك�ة لكرايس امحلام.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

≥   

 

  
 

يف �ال تطلبت املرافق دوران  > 
در±ة فال  360الكريس املتحركة 

بد من Jرك مسا�ة داïرية �الية 
 م. 1,5يبلغ حميطها 



    املامرسات اجليدةاملامرسات اجليدةاملامرسات اجليدةاملامرسات اجليدةتعزsز تعزsز تعزsز تعزsز 

  
  
التثق�ف و�رش املعلومات بني الطوامق وأ[هايل حول حقوق �بار السن وأ[ش4اص اsÊن `هيم تنوع وظيفي و/�ٔو  التوعية:التوعية:التوعية:التوعية:  

إالحصاح والبىن التحتية الطبية. وإالبالغ �ىل و يك sمتك�وا من الوصول ب�ٔمان ٕاىل نقاط املياه ومرافق النظافة  ،صعوdت يف احلركة
ال تقYرص أ[مهية �ىل ٕا�jة املرافق حفسب بل تتعداها  ٕاذ النحو املالمئ عن ٔ�ية تغيريات قد تطر�ٔ �ىل هذه املرافق ق¤ل ٕاجراهئا.

  ٕاىل التعريف .ك�ف�ة اس5ت4دا�ا واحلفاظ �لهيا. وجيب تنف�ذ �ٔ�شطة التوعية بوجود مرشف %لتوعية الصحية.  
    
احملمتG  العق¤اتالعمل معاً (املرىض وأ[قرdء وعامل الر�اية الصحية واملوظفني الف�يني) �ىل حتليل وحتديد  املشورة واملشاركة:املشورة واملشاركة:املشورة واملشاركة:املشورة واملشاركة:  

ختاذ عوdت حر�ية يف ٔ�عامل التصممي وا`هيم ص منومشاركة ذوي التنوع الوظيفي �ٔو  ،اليت قد تعيق ٕاماكنية الوصول ٕاىل املرافق
  ص واس شارهتم فØ خيص املياه ؤ�عامل التنظيف ومسائل النظافة الصحية.القرار. كام ي�¤غي حتديد قدرات لك خش

        
تنف�ذ ٔ�عامل صيانة م�تظمة مجليع مرافق الر�اية الصحية واملراح�ض وامحلامات ونقاط م�اه الرشب حرصًا �ىل ٕاjحهتا     املراجعة:املراجعة:املراجعة:املراجعة:  

  %لجميع واحلفاظ �ىل نظافهتا وٕاماكنية اس5ت4دا�ا وت�ٔمني را�ة املاكن.
  سهل التطبيق: > > > > ����شاط معشاط معشاط معشاط معيليليليل

تنظمي مجمو�ات صغرية من خشصني ٔ�و ثالثة ٔ�ش4اص (مبن فهيم املرىض وعامل الر�اية الصحية واملسؤولني ا%لوجس5ت ني) والق�ام 
دق�ق�ة). التحقق من لك قسم بناًء �ىل هذه الوثيقة وÈسجيل املالحظات خبصوص �ٔية  30جبوã �ىل املرافق (ملدة حوايل 

  ب �ٔو Ïسهل الوصول ٕا�هيا. يف اخلتام تنعقد ±لسة نقاش جامعي لعرض أ[فاكر.مسا�ات يصع
          
ال ي�¤غي ٔ�ن ن�ىس الس5ياق الثقايف اÊي يتوا±د مضنه املرشوع، كام �لينا ٔ�ن ن�ٔ�ذ يف �ني 7عتبار املامرسات     الس5ياق الثقايف:الس5ياق الثقايف:الس5ياق الثقايف:الس5ياق الثقايف:  

�ٔيضاً تعديل التصاممي حبيث تتالمئ مع خمتلف أ[وضاع اليت املعتادة يف لك ماكن وكذ¼ مجمو�ة الناس اsÊن �س5هتدفهم. جيب 
  نعمل يف ٕاطارها.

        
قد نضطر يف بعض ف. �ىل ذ¼املرىض وجنري تعديالتنا بناًء و جيب ٔ�ن ن�ٔ�ذ يف احل»سان الرب�مج الطيب     الربالربالربالرب����ممممجججج الطيب: الطيب: الطيب: الطيب:  

ا[ٔح�ان ٕاىل ت�ٔمني مرافق مYا�ة حىت يف م�اطق العزل. �لينا ٔ�ن نتnدث ٕاىل مدsر الوقاية من العدوى والس5يطرة �لهيا 
واملسؤولني ا%لوجس5ت ني وكذ¼ ٕاىل جلنة النظافة الصحية ٕان �ٔمكن، وذ¼ %لعمل معاً وصوًال ٕاىل احلل أ[�سب وحرصًا �ىل 

  ة. سري ٔ�عامل املرشوع Íسالس
          
جيب التواصل مع امل�سق ا%لوجس5يت ٔ�و امل�سقة ا%لوجس �ة ٔ�و مسؤويل املياه والرصف الصحي امل�سسقون ا%لوجس �ون: امل�سسقون ا%لوجس �ون: امل�سسقون ا%لوجس �ون: امل�سسقون ا%لوجس �ون:   

  والنظافة الصحية يف �ال اكنت `ينا ٔ�ية شكوك ٔ�و كنا حبا±ة ٕاىل دمع ٕاضايف خبصوص �ٔي ±انب من جوانب املرشوع.
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