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مقدمة:
يف إطار الجهود الرامية إىل مواجهة رفيوس كورونا المستجد ( )COVID-19ظهرت عىل مستوى العالم العديد من المنتجات
الت توضع عىل
الت تستهدف منع انتشار عدوى هذا ر
الفيوس ربي أفراد المجتمع ،ومن ذلك بوابات التعقيم ي
والتقنيات ي
وغيها .وقد ر
انتش استخدام هذه البوابات يف دول مثل الهند
مداخل األماكن العامة كالمجمعات التجارية والمطارات ر
والصي وبعض دول أمريكا الجنوبية ،ولم يرصد انتشار استخدامها يف أوروبا والواليات المتحدة ،كما لم
ومالييا
وباكستان
ر
ر
الكاف من المعلومات حول فعاليتها يف الحد من انتشار العدوى ومأمونيتها لالستخدام عىل هذا النطاق نظرا
يتوفر القدر
ي
ً
الت تصحب استخدامها
لحداثة التجربة ،إال أنه صدر مؤخرا بيان من منظمة الصحة العالمية ر
يشي فيه إىل بعض المحاذير ي
الفيوس.
ويطرح تساؤالت حول قدرتها عىل منع انتشار العدوى بهذا ر
عط تنبيها يف حال ارتفاع درجة
وتحتوي هذه البوابات عىل أجهزة تقيس درجة حرارة الشخص الذي ر
يعي من خاللها بحيث ت ي
الطبيع ،كما تقوم بتسليط أشعة فوق بنفسجية أو رش رذاذ يحتوي مادة كيميائية مطهرة عىل الشخص
حرارته عن المستوى
ي
من كافة االتجاهات لفية محددة .وتسوق الجهات المنتجة لهذه البوابات عىل أنها قادرة عىل تحديد األشخاص المشتبه
بإصابتهم بالعدوى وتعقيم األفراد الذين يمرون من خاللها قبل اختالطهم داخل المكان العام.
 المطهرات الكيميائية:

توص الجهات الرقابية العالمية المعنية بمكافحة انتشار عدوى رفيوس كورونا باستخدام أنواع معينة من المطهرات
ي
والفيوسات ،بعضها مخصص لالستخدام عىل األسطح
الكيميائية تعرف بأن لها القدرة عىل القضاء عىل معظم أنواع
البكتييا ر
ر
اكي محددة وبنقاوة معينة
وبيوكسايد
وغيها ،وبعضها يمكن استخدامه بي ر
الهيدروجي ر
الصلبة مثل هيبوكلورات الصوديوم ر
ر
عىل جسم اإلنسان مثل المعقمات الكحولية كااليثانول وأيزوبروبانول.
الهيدروجي وغاز األوزون
وتستخدم يف البوابات المشار إليها أنواع مختلفة من المطهرات الكيميائية ،مثل ربيوكسايد
ر
وغيها ،إال أن استخدامها حسب الطريقة المشار إليها يف بوابات التعقيم يحمل معه العديد من المخاطر،
ومركبات األمونيوم ر
لتطهي األسطح وليس لالستخدام عىل جسم اإلنسان ،كما أن رشها بشكل
حيث أن هذه المطهرات يف معظمها مصممة
ر

وبالتاىل التسبب يف أضار
غي مرغوبة من الجسم
عشوائ ومن كافة االتجاهات قد يؤدي إىل استنشاقها أو وصولها إىل أجزاء ر
ي
ي
مختلفة مثل:

المادة

الضر

الهيدروجي Hydrogen peroxide
ربيوكسايد
ر

العي واألنف والحلق والجلد
تحسس ر

هيبوكلورات الصوديوم Sodium hypoclorite

العي والجلد ،والتهاب األغشية المخاطية يف
تحسس ر
حال ابتالعها

حمض هيبوكلوري Hypochlorous acid

تحسس الجلد والقصبة الهوائية و تجمع السوائل يف
الرئة يف حال االستنشاق

مركبات األمونيوم Quaternary ammonium

تحسس الجلد وضيق التنفس ،وتقرحات الجهاز
الهضم يف حال االبتالع
ي

الكحوىل Isopropyl alcohol
آيزوبروبايل
ي

ر
المباش
العي واألنف والحلق يف حال التعرض
تحسس ر
لألبخرة

غاز األوزون Ozone

اكي منخفضة منها قد يضعف مقاومة
التعرض لي ر
فيوسية
التنفس لاللتهابات
الجهاز
البكتيية و ال ر
ر
ي
ويتسبب بمضاعفات للتقرحات الرئوية المزمنة

التنفس لهذه المواد.
المصابي بأمراض الجهاز
ويزداد هذا الخطر يف حال تعريض كبار السن أو األطفال أو الحوامل أو
ر
ي
كي كاف من هذه
إضافة إىل ذلك فإنه يتعذر ضمان فعالية رش المادة المطهرة عىل األقمشة حيث يصعب الوصول إىل تر ر
تأثيها يقتض عىل األجزاء المكشوفة
المادة عىل هذه األسطح لصعوبة تقدير الكمية والمدة الالزمة للرش ،باإلضافة إىل أن ر
وال يصل إىل األجزاء الداخلية ربي طيات المالبس أو تحتها .إضافة إىل ذلك فإن تعقيم المالبس باستخدام المطهرات يتطلب
ً
أوال تنظيف هذه المالبس وهو ما يتعذر القيام به من خالل هذه البوابات.

ً
ً
االجتماع
تعط هذه البوابات شعورا زائفا باألمان ما قد يؤدي إىل أن يتخىل الناس عن القواعد األساسية للحماية كالتباعد
كما
ي
ي
الفيوس الموجود داخل
تأثي عىل ر
ولبس الكمامات وعدم لمس الوجه وغسيل أو تعقيم اليدين ،حيث أن رش المطهر ليس له ر
غيه.
الجسم
عي هذه البوابات ال يمنع احتمالية نقل الشخص المصاب للعدوى إىل ر
وبالتاىل فإن المرور ر
ي

 االشعة فوق البنفسجية (:)Ultraviolet radiation

الموج (400-100
للعي يف منطقة الطول
غي مؤين من اإلشعاع ر
ه شكل ر
مرئ ر
غي ال ي
ر ي
األشعة فوق البنفسجية ) (UVي
الكهرومغناطيس .وتنقسم األشعة فوق البنفسجية بشكل عام إىل ثالثة أقسام:
نانومي) من الطيف
ي
موج  315إىل  400نانومي.
 .1األشعة فوق البنفسجية الطويلة (  ) UVAبطول ر ي
موج  280إىل  315نانومي.
 .2األشعة فوق البنفسجية المتوسطة (  ) UVBبطول ر ي
موج  100إىل  280نانومي.
 .3األشعة فوق البنفسجية
ر
القصية ( )UVCبطول ر ي
خطيا وقادرا عىل إتالف المادة الجينية (الوراثية) بفاعلية  -سواء
يعتي ر
وهذا النوع من األشعة ) (UVCذو الموجات األقض ر
ف الخاليا ر
الفيوسية ،وقلما نتعرض لهذا النوع ألن طبقة األوزون يف الغالف الجوي تمنعه من الوصول
البشية أو يف الجزيئات ر
ي
إىل األرض .لذا تم استخدام األشعة فوق البنفسجية ) (UVCيف تعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب والمصانع ،وكذلك
ً
ُ
تطهي مياه ر
الشب إذ تقاوم بعض الطفيليات المطهرات الكيماوية التقليدية كالكلور.
كثيا يف
ر
يعتمد عليها ر
كي لمكافحة رفيوس كورونا المستجد من خالل
نتيجة لذلك تم البدء باستخدام األشعة فوق البنفسجية ) (UVCعالية الي ر
ً
ً
الصي حاليا بتعقيم الحافالت بأكملها ليل بتعريضها لألشعة فوق البنفسجية ،كما جرى االستعانة
تعقيم االسطح .حيث تقوم
ر
لتطهي أرضيات المشاف باستخدام نفس األشعة ،واستخدمت بعض المصارف ر
وشكات شحن الطرود هذه
بأجهزة روبوت
ر
ي
لتطهي العمالت والشحنات.
األشعة أيضا
ر

تغي سماكته،
وتتنوع أضار األشعة فوق البنفسجية عىل الجلد حيث قد تؤدي إىل تكون التجاعيد وجفاف وتصبغ الجلد ،و ر
وتلف الخاليا ،وظهور النمش والشامات.

العي قد تؤدي االلتهابات الناتجة عن التعرض لألشعة فوق البنفسجية إىل تلف سواء بالشبكية أو العدسة أو
وعىل مستوى ر
العي والذي يعد سبب رئيس لإلصابة بالعم .والتعرض للجرعات
القرنية مما يؤدي إىل تكون المياه الزرقاء وإعتام عدسة ر
البكتيية
المناع لجسم اإلنسان وقد يزيد احتمالية اإلصابة بالعدوى
تأثي عىل الجهاز
ر
العالية من األشعة فوق البنفسجية له ر
ي
الفيوسية.
أو ر

غي النوعية
ويتم تصنيف األشعة فوق البنفسجية ( )UVعىل أنها "مشطن " ألنها من العوامل المسببة للتلف والطفرات ر
ً
ر
شيوعا من شطان الجلد وشطان
األكي
المسببة لألورام أو محفزة لنشأتها .وتعد من أهم عوامل الخطر المسببة لعدة أنواع
ً
الخاليا القاعدية وشطان الخاليا الحرشفية واألورام الخبيثة .ومع ذلك ،فإن األشعة فوق البنفسجية تفيد أيضا صحة اإلنسان
تأثيات معقدة ومختلطة عىل
لفيتامي  Dيف الجلد،
الطبيع
من خالل العمل يف االنتاج
وبالتاىل فإن لألشعة فوق البنفسجية ر
ر
ي
ي
صحة اإلنسان.

فيوس كورونا : COVID-19
 االشعة فوق البنفسجية (  ) UVCو ر
الفيوسات ،لكن ال توجد حت األن دراسات كافية
ثبت أن األشعة فوق البنفسجية لها القدرة عىل
تدمي العديد من أنواع ر
ر
الفيوسات التاجية الجديدة (  .) COVID-19ولخطورة ضوء األشعة فوق البنفسجية وضرها عىل
تثبت أنها قد تدمر ر
تطهي األسطح الخارجية.
اإلنسان ،كما ذكر أعاله ،فإنه يوص بأن يقتض استخدامها عىل
ر

التطهي المزودة بمطهرات كيميائية ،فإن فاعلية استخدام البوابات المزودة بهذه األشعة
وكما هو الحال يف استخدام بوابات
ر
ً
ر
المباشة ،وعليه فان المناطق المظللة أو تلك ربي طيات المالبس او تحتها
غي االسطح
غي مثبتة نظرا ألنه ال يمكنها
تطهي ر
ر
ر
للتطهي الختالف
المناسبي
تطهيها وكذلك المغطاة بالغبار .هذا وباإلضافة أنه ال يمكن تقدير وقت التعرض والجرعة
لن يتم
ر
ر
ر
أنواع ومكونات انسجة المالبس واالسطح الخارجية.

التطهي بدفع الهواء واألشعة فوق البنفسجية إىل زيادة انتشار
كما أنه من الممكن أن يؤدي استخدام الممرات ذات خاصية
ر
العي واألنف والفم.
الفيوس ر
ر
باف أجزاء الجسم الحساسة للعدوى مثل ر
غي المقصود إىل ي
الت تستخدم األشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إىل شعور زائف باألمان والتهاون يف اتباع
إضافة إىل أن استخدام البوابات ي
الطرق الفعالة للحماية من  COVID-19مثل ارتداء األقنعة والقفازات الطبية وغسل االيدي وتجنب لمس الوجه ،وتنظيف
الذائ عند العالمة األوىل لألعراض.
االجتماع والحجر
الت يتم لمسها بشكل متكرر ،والتباعد
ر
ي
ي
وتطهي األسطح ي
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