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 وعاء بالستييك 

 )5 رطل أو 1,5 جالون( 

مع مقبض وغطاء لولبي

قطعة صابون 

حبل 

مسامر 

 ۲ عصا متشعبة 

 ۲ عصا أقرص )واحدة للقطعة 

واألخرى لدواسة القدم(

قامئة املواد املطلوبة

اٌل يف الحد من أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفيس الغري خاصة بعوامل ممرضة  هناك أدلة عىل أنَّ غسل اليدين أمٌر فعَّ
معينة يف البيئات املجتمعية.1

تعدُّ التدابري الوقائية مثل اليد الجيِّدة، والنظافة الرصفية التنفسية، والحفاظ عىل املسافة البدنية هي فعالة ملنع انتشار مرض 
2.[COVID-19] فريوس كورونا املستجد

More أكرث من 50 ٪ نسمة يف العديد من البلدان اإلفريقية ال يحصلون عىل إمدادات املياه األساسية3، وهو حاجز أمام غسل 

اليدين. فعىل وجه الخصوص، قد يتأثر األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية، واملناطق الحرضية ذات الكثافة السكانية 

العالية، واملستوطنات العشوائية مثل مخيامت الالجئني بشكٍل كبريٍ بسبب عدم الوصول إىل املياه الجارية ومحطات غسل اليدين.

ميكن أن يؤدي الوصول إىل محطات غسل اليدين إىل تحسني عادة غسل اليدين الصحيحة وذلك من خالل جعلها أكرث قابلية للتطبيق.

توفر هذه الوثيقة إرشادات للدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي، والدول / الهيئات املحلية، واملجتمعات حول كيفية إنشاء وصيانة 

محطات غري مخالطة لغسل اليدين مثل: Tippy Taps "الحنفيات الطرفية" واملحطات البديلة األخرى الخاصة بغسل اليدين.
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كيفية بناء واستعامل حنفيات مع ورق التواليت

ضْع العصا املتشعبة بثباٍت، وتأكَّْد 

من أنها مستوية، ثم ضْع العصا 

األقرص عرب العصيَّنْي املتشعبتني

احفْر ثقَبنْي بعمق ۱۸بوصة وبفارق ۲ قدم.  باستخدام مسامٍر ساخٍن، إجعْل ثقباً لِـ ۲مم يف الحاوية1 2

ْر حبال ًعرب الفتحة إجعْل ثقباً يف الصابون وحبالً / مرِّ اربط حبالً طويالً بغطاء حاوية املياه، واربط الطرف اآلخر بعصا ذراع 3

القدم / دواسة القدم بتعليق الصابون والوعاء عىل قطعة معلٍَّق أو 

عىل سطح متاح وامأله باملاء 

4

ضْع بعض الحىص / األحجار يف وعاٍء كبريٍ مسطحٍ تحت املاء حتى ال 

يسبب ِبركة
استعمْل ذراع القدم إلمالة الوعاء، واترك املياه من الحفرة 5

تتدفق عىل يديك
6



استعمل الصابون يف كلِّ مرِة تغسل فيها يديك

الخيارات البديلة ملحطات غسل اليدين

ميكن إنشاء مغاسل بديلة خاصة بغسل اليدين أو حنفيات الطرفية بواسطة 

أو  لِـ ۲۰ رطالً،  التي تسع  املياه  املتاحة بسهولة )مثل زجاجات  الحاويات 

دالءات التي تسع لِـ ٤۰ رطالً، أو أسطوانات ذات أغطية( ميكنها توفري منفٍذ 

للمياه  براعم  إرفاق  أو ميكن  / مقبض دوار بالستييك،  الحنفية  صغريٍ مثل 

املستعملة ليك تتدفق إىل الخارج.

للحفاظ عىل النظافة الصحية العامة البيئية

، وينبغي  ينبغي وضع الزجاجة، أو الدلو، أو األسطوانة ذات الغطاء عىل كريسٍّ

وضع وعاء بالستييك عىل األرض لجمع مياه الرصف الصحي.

ينبغي وضع صابون سائل موزع بجانب وعاء املاء أو قطعة صابون الستعاملها 

يف كل مرة تغسل فيها يديك.

صيانة حنفيات مع ورق التواليت 
)واملحطات البديلة لغسل اليدين(

تأكد من وجود ماء يف الحاوية/ الدلو / األسطوانة.. 	

امأل باملاء باستخدام خرطوٍم متصٍل مبصدر نظيف للمياه.. 2

قْم بتنظيف الجزء الخارجي من الحاوية / الدلو / األسطوانة بفرشاة، وأقمشة التي ميكن التخلص منها / قابلة إلعادة االستعامل، . 3

والصابون يومياً.

أفِرِغ الحاوية/ الدلو/ األسطوانة ونظِّف بداخلها مرًَّة واحدًة كل أسبوع باملاء النظيف، واملطهرات املنزلية مثل۱٪ الكلور . ٤

املنزيل البيض.

قْم برصف املاء بعد التنظيف وامأل لالستعامل مرة أخرى.. 5
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