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 وبئة والجوائحرشادية لتشغيل المباني في فترة األالتوصيات اإل

 

 (1)نشرة رقم 

 

 األوبئة المكون من مكافحة عمل فريق عدادإ

 ردنييناأل المهندسين نقابة

 ردناأل فرع/ مريكيةالهواء األ جودة وجمعية

 

 

 رشاداتالغاية من هذه اإل

 

التكييف والتبريد والتهوية والبيئة تخصص بالتدفئة و رشادات من خالل فريق عمل معداد هذه اإلإتم  

عتمد عليه لتشغيل أنظمة ي   شداً عاً ومرماكن المغلقة لتكون مرجالصحية الداخلية وجودة الهواء في األ

ماكن المغلقة للمواقع التي ستعود للعمل مباشرة بشكل من وصحي في األآالتكييف والتهوية بشكل 

فيروس كورونا   ماكن المغلقة جاهزة االستجابة لجائحةن تكون هذه األأكلي أو تدريجي وذلك لضمان  

 ي خطورة أخرى من أي وباء أو جائحةأكذلك و   COVID-19 أو ما يعرف ب الحالي العالمي

 آخذين بعين االعتبار المالحظات التالية:ل، في المستقب طارئة قد تحدث

 

ماكن من وصحي في األآرشادات خاصة بتشغيل أنظمة التكييف والتهوية بشكل إن هذه اإل -1

 المغلقة التي ستعود للعمل مباشرة بشكل كلي أو تدريجي حسب ما تقرره الجهات الرسمية.

 

لهواء التي توفرها أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يمكن أن اإن عملية التهوية وتنقية  -2

 المحمولة بالهواء. تقلل من تركيز العدوى

 

ماكن غير المكيفة إجهادًا حرارًيا لألشخاص الذين قد يكونون مهددين إمكانية أن تسبب األ -3

 ً  وبشكل مباشر حيث يقلل من مقاومتهم للعدوى. صحيا

 

ثاث واتباع الدليل رضيات واألسطح واألشغاله من حيث تعقيم األإيجب تعقيم المكان قبل  -4

 .بهذا الخصوصالصادر عن الجهات الرسمية 

 

تعطيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ليس إجراًء موصى به للحد من   عام، إنبشكل   -5

ً نما يجب تنفيذ اإلإانتقال الفيروس و   للحصول على النتيجة المرجوة.  جراءات الموضحة الحقا
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 الباب االول

 

المباني التجارية المغلقة مثل عمارات المكاتب والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة شغال إ

 والخاصة والبنوك والمدارس والمجمعات التجارية وغيرها:

التي حددتها شروط التهوية الطبيعية وفق بيعية طتهوية  تحققشغال الحيز في حال إيمكن  1.1

بالحيز، تكون أبعد نقطة في الحيز الذي ردنية بحيث إذا كان هناك شباك واحد الكودات األ

 يتم تهويته تهوية طبيعية على مسافة ال تزيد عن ضعفي ارتفاع الحيز. 

ما في حال وجود شباكين متقابلين أو في جهتين متعامدتين فيمكن استخدام التهوية الطبيعية أ

أضعاف ارتفاع  5بعد نقطة في الحيز تقع على مسافة ال تزيد عن أفيها في حال كانت 

 السقف وخالف ذلك يطلب توفير نظام تهوية ميكانيكية. 

 

التي تستخدم التكييف والتهوية   حيازاألو  أ  المبانينظمة التكييف والتهوية في  أيسمح بتشغيل   1.2

 رشادات والتوصيات التالية:الميكانيكية عن طريق مجاري الهواء بحسب اإل

 

و التسخين والفالتر كما هو محدد لها ببرنامج الصيانة الدورية أتنظيف ملفات التبريد    -

 وما تنص عليه الكودات وتوصيات المصنعين.

 

ن يكون هذا الهواء نقي من أو  شخاص شاغلي المكانالكافي لألتوفير الهواء النقي  -

 الخارج ومعالج من الملوثات والغبار عن طريق التهوية الميكانيكية. 

 

تشغيل مراوح الهواء النقي ومراوح طرد الهواء لمدة ساعتين على األقل قبل وبعد  -

 وقت استخدام المبنى. 

 

واقف السيارات وغيرها من األماكن ماكن الخدمات مثل المطابخ والمغاسل ومأفي  -

ساعة متواصلة  24على مدار  عاملةيجب إبقاء مراوح طرد الهواء العادم  المماثلة،

 ً  يام العطل الرسمية. أوبما فيها  يوميا

 

ً   24على مدار  المحافظة على عمل مراوح شفط الحمامات   - وبما   ساعة متواصلة يوميا

ثناء عمل المراوح أ الحماماتوتجنب النوافذ المفتوحة في يام العطل الرسمية أفيها 

 لضمان االتجاه الصحيح للتهوية.
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التدوير يجب  ةعادإالتي تعمل بنظام للتكييف و الهواء  ةمناول وجود وحداتفي حال  -

على تشغيل مراوح التزويد  واالعتمادالهواء الراجع  و مدخلأالراجع غالق مراوح إ

لى إدى ذلك أمن الخارج حتى لو  %100بحيث تكون نسبة الهواء النقي  اء النقيللهو 

 .كفاءتهاانخفاض 

 

نظمة استرجاع الطاقة أمع عدم تشغيل   %100يتم تشغيل وحدات مناولة الهواء النقي   -

(ENERGY RECOVERY SYSTEM )ن وجدت لتجنب اختالط الهواء إ

 .الراجع من الحيز مع الهواء النقي

 

ن تبقى أ( داخل الغرف يجب ضمان  FCUحال وجود وحدات الملفات المروحية )في   -

ً  24على مدار مراوحها عاملة   يام العطل الرسمية،أوبما فيها  ساعة متواصلة يوميا

 التكييف.حتى في حال عدم تشغيل نظام 

 

 تم معايرتها سابقا دون اي تعديل. الحرارة والرطوبة كماالمحافظة على درجات  -

 

كسيد أنظمة تحكم بكمية الهواء النقي المزود للحيز مثل مجسات ثاني  أفي حال وجود   -

لضمان دخول  (400ppm)فيجب معايرته على قيمة  (CO2 Sensors)الكربون 

 كمية زائدة من الهواء النقي.

 

مراض يمكن استخدام تقنيات تنقية الهواء التي تضمن التخلص من ناقالت األ -

نظمة أال تشكل    بحيثبح محمولة في الهواء عند تشغيل النظام و الميكروبية والتي تص

التنقية هذه فرق ضغط داخل مجاري الهواء لكي ال تكون عبء على وحدات مناولة 

ومن هذه التقنيات FCU)  ( أو وحدات الملفات المروحية )الداخليةالهواء )الخارجية و 

                                       أو وحدات متحركة سقفيهاستخدام وحدات تنقية هواء 

(Stand Alone Air Purifier)  أو يتم تركيبها مباشرة في مجاري الهواء حسب

دنى أاالستخدام وتكون هذه الوحدات أو التقنيات مزودة بفالتر عالية الكفاءة بحد 

MERV 7 تأين ثنائي  تقنياتو استخدام أو ما يعادلها بالكودات العالمية أ فما فوق

 القطب للهواء أو تقنيات البالزما غير الحرارية.

 كأحد وسائل  (U.V)شعة فوق البنفسجية  األ  بأنظمةما في حالة استخدام تنقية الهواء أ

ن تكون الوحدة المستخدمة سواء كانت وحدات تنقية هواء أالتنقية المستخدمة فيجب 

مباشرة في  المركبةأو  (Stand Alone Air Purifier)أو وحدات متحركة  سقفيه

تكون هذه الوحدات أن ماكن االستقبال أمجاري الهواء حسب االستخدام وخاصة في 

و ما يعادلها أفما فوق       MERV11  أدنيأو التقنيات مزودة بفالتر عالية الكفاءة بحد  

 بالكودات العالمية.
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وع ـــات ن ـــتحتوي على مكيفالتي  حيازألأو ايسمح بتشغيل نظام التكييف في المباني  1.3

 أو المخفيةعموما بما فيها الجدارية أو المعلقة بالسقف    الديكورية  (Split Units)ل  ــمنفص

اتصال بحركة  تعملجميع أنظمة التكييف التي ال بالعموم و  التكييف متغير التدفق ونظام

حد فقط منفصل أو بين الغرف في المبنى بحيث تكييف حيز وا داخل وخارج الحيزالهواء 

 تي:تباع اآلمع مراعاة االمبنى عن باقي أجزاء 

 

 والفلتر.تنظيف الوحدة الداخلية التي تحتوي ملفات التبريد او التسخين  -

 .الميكانيكية التهويةمن النوافذ حتى في حال توفر  المنتظمة الطبيعية التهويةضمان  -

 

جميع أنواع وحدات التكييف األرضية المنفصلة وغيرها، بحيث رشادات  يستثنى من هذه اإل 1.4

 رض مكان استقرار الفايروس.كونها تكون قريبة من األ بتشغيلها،ال ينصح 

 

 أخرى:متطلبات  1.5

غالق غطاء المرحاض بعد االستخدام وقبل إتوجيه عناية شاغلي المبنى بضرورة  -

 المياه.القيام بعملية دفق 

 رضية.و السيفونات األأل سيفونات القطع الصحية من وجود مياه داخ  التأكد -
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 الباب الثاني

 

 الدوائية:المستخدمة ألغراض الرعاية الصحية والصناعات  -المباني المغلقة 

دوية نظمة التدفئة والتكييف المستخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع األأنظرا لكون 

عادة ما تكون ذات تصاميم خاصة للمحافظة على نظافتها وتوفير المستوى العالي من متطلبات 

 ألنظمةنه في حال التزام هذه المباني بالمتطلبات العالمية أنرى  فأنناالتهوية والتعقيم وحركة الهواء 

يمكن استخدام وحدات تنقية هواء نه أضافية علما ب إجراءات إي نه ال داعي ألإالتهوية والتكييف ف

ماكن أللمساعدة في السيطرة على انتشار العدوى خاصة في  1.2حسب ما تم وصفه في البند 

 الطوارئ. واستقبال واالنتظاراالستقبال 

 

 

 

 

 

 

 المراجع:

 .ردنية كودات البناء الوطنية األ -

 25/3/2020شري لالستجابة لجائحة كورونا آدليل  -

 25/3/2020في ظل جائحة كورونا    والتكييفنظمة التهوية  ألتشغيل    وتوصياتهاشري  آدليل   -

 3/4/2020في ظل جائحة كورونا  والتكييفنظمة التهوية ألتشغيل  وتوصياتهادليل ريفا  -

 .62.1شري رقم آمعيار  -

 IAQU 108 مريكية رقمجمعية جودة الهواء الداخلي األ رشاداتإمعيار و  -

- Regulations, Standards, and Guidelines IAQU 108  

 

 

 


