
برنامج تعقيم المنشئات و المحالت
للوقاية من كورونا



بنــاء علــى تشــريعات و توجيهــات وزارة الصحــة و ا�مانــات 
تطبيــق  -علــى  حرصــًا  و   ، كورونــا  فايــروس  لمكافحــة 
ــم  ــروس، ت ــار الڤاي ــن انتش ــد م ــاهمة بالح ــن و المس القواني

تقديم هذا البرنامج المتكامل للمجمعات التجارية 

المقدمة



شــركة عريقــة متخصصــه فــي مجــال خدمــات النظافــة والتعقيــم 
بخبرة �كثر من ٢٠ سنة في مجال إدارة المرافق..

مــن خــالل طاقمنــا المتميــز و الحاصــل علــى أحــدث التدريبــات و 
ــة  ــق المملك ــتوى مناط ــى مس ــد عل ــدة يمت ــهادات المعتم الش

لنضمن تلبية احتياجات جميع عمالئنا في كل زمان و مكان.
احــدث  باســتخدام  المرافــق  و  المواقــع  تعقيــم  علــى  نعمــل 
التقنيــات و ا�جهــزة المتقدمــة علــى مســتوى العالــم الصديقــة 
و  الفايروســات  أدق  علــى  تقضــي  التــي  و  واالنســان  للبيئــة 

الجراثيم.



ســيتم تقديــم الخدمــات وفــق أعلــى معاييــر 
الجودة والسالمة المهنية

نعمــل مــع جهــات خارجيــة لمراقبــة وتقيــم العمــل µعطــاء نتــاج 
لتحليل العمل ومعرفة جودة التطهير.

الشــركة ليســت مســؤولة عــن ظهــور حــاالت ال ســمح ا¶ بعــد انهــاء 
العمل وتسليم الموقع

Micro Safe هــو منتــج آمــن ١٠٠٪ ليتــم رشــه علــى جميــع ا�ســطح 
ــأة  ــالء المنش ــاج µخ ــة وال يحت ــواد الغذائي ــرية أو الم ــاء البش أو ا�عض

بعد عملية التعقيم

مبادئناجودة العمل
قياس الجودة

ا�مان

المسئولية



الشهادات و التراخيص



المرافق

المصانع  - المستودعات  - ورش العمل
المنشأة الخدمية

المرحاض  - المغاسل  - ا�رضيات 
دورات المياه

المباني اµدارية - الفنادق -  المنازل 
المواقع الخاصة

توجد خدمة خاصة بالمطاعم ومنشأة الغذاء بمختلف اعمالها
المطاعم

المجمعات التجارية  - ا�سواق  - المعارض
ا�ماكن العامة 



 مراحل التعقيم



يجب معاينة 
الموقع والتعرف 

على االحتياج 
الحقيقي للتعقيم 

والتطهير 

تتم عملية تقيم وضع 
الموقع وساعات العمل 

المطلوبة  والقوه 
البشرية الالزمة

تحديد
الموقع

تسليم الموقع

معاينة

يجب تنظيف 
الموقع جيداً من 
أي اتربة او اوساخ 
قد تعيق عملية 

التعقيم

تنظيف

سيتم رش جميع ا�سطح 
وا�رضيات ومسحها بمادة 

Diversey الصديقة للبيئة 

والموثوقة في مكافحتها 
لفايروس كورونا الجديد

تنظيف

تقييم
تنظيف جميع ا�سطح 
وا�رضيات بمادة الكلور 

 3M وا�موني من شركة
والمثبتة فعاليتها في 

مكافحة جميع أنواع 
الميكروبات والفيروسات 

والتي من ضمنها فايروس 
كورونا الجديد

غسيل
كل غرفة يتم تطهيرها 
ال بد من ابقائها مغلقة 

مع منع دخول أي 
شخص لها خالل 

ساعتين من عملية 
التطهير

بعد انتهاء تنفيذ عمليات 
التطهير والتعقيم يحق 
للعميل تعيين الجهة 
المناسبة �خذ عينات 

عشوائية لتحديد مدى 
جودة العمل خالل فترة ال 

تتجاوز ٣ ساعات من 
انتهاء العمل بالموقع

تطهير

1 2 3 4 5 6



ستقلل ا�سطح غير النظيفة من فعالية التعقيم لذلك يتم تنفيذ التعقيم بعد التنظيف. يجب تنظيف 
جميع ا�سطح التي تتالمس مع الغبار /  القمامة / النفايات وتعقيمها بانتظام.

هناك ثالثة مستويات من التطهير

خطوات الخدمة المقدمة

منخفضةمتوسطةعالية

تنظيف االسطح بمنظف مناسب خاصة.

بعد التنظيف ، غسل السطح جيًدا بالماء النظيف

وضع محلول التعقيم على االسطح يتم استخدام مطهرات خاصة



خدماتنا



لضمــان جــودة الخدمــة التــي نقدمهــا و حرصــًا منــا علــى جــودة العمــل و 
الخدمــة المقدمــة حتــى بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التعقيــم، نقــوم 
بتدريــب الطاقــم و العمــال علــى الطــرق الصحيحــة لعمليــة التعقيــم 

ا�ساسي و الفرق بين عملية التنظيف و التعقيم.

تدريب الطاقم 
و العمال

تدريب الطاقم و العمال

ــة بمختلــف تخصصاتهــم نســتطيع توفيرهــم علــى  ــد مــن العمال العدي
مستوى المملكة في عقود شهرية او سنوية.

تأمين العمال و طاقم التنظيف



ــر  ــا، لهــذا نعمــل علــى توفي راحــة العميــل و تلبيــة احتياجاتــه هــي مــن أهــم مبادئن
جميع أنواع المعقمات، ا�قنعة و القفازات على حسب متطلبات العميل.

ا�قنعة 
و المعقمات



ــة، الفعاليــات و االعــالم، يقــوم  مــن خــالل شــركائنا المتخصصيــن فــي مجــال الدعاي
فريق متخصص بتصميم و تنفيذ جميع الملصقات 

واللوح االرشادية بما تتناسب مع هوية العميل و متطلباته. 

ملصقات الحماية 
و االرشادات



تنســيق حمــالت توعويــة ارشــادية عــن فايــروس كورونــا و غيــره داخــل المنشــأة بمــا 
يتناسب من مقاييس و متطلبات الحماية و ا�من و السالمة.

حمالت توعوية 
و ارشادية



منتجاتنا



بوابــات  عنــد  التعقيــم  ممــرات  تصميــم  يتــم  التجهيــزات  و  المقاســات  بمختلــف 
المجمــع و مداخــل الموظفيــن للوقايــة مــن انتشــار فايــروس كورونــا و تطبيقــًا 

الشتراطات افتتاح المجمعات التجارية. 

ممرات التعقيم



أحد أهم التقنيات الحديثة على مستوى العالم لفحص فايروس كورونا.
هــذه الخــوذة الذكيــة يمكنهــا قيــاس درجــة الحــرارة فــي نطــاق خمســة أمتــار، و اذا 

كانت نتائج الفحص ايجابية تبعث الخوذة إنذاراَ عن طريق التطبيق.
قــادرة هــذه التقنيــة علــى قيــاس درجــة حــرارة أكثــر مــن (٢٠٠) شــخص فــي أقــل مــن 

دقيقتين.

 الخوذة الحرارية الذكيه



ابتكرنــا لعمالئنــا هــذا التصميــم (ســتاند) ليســهل علــى الــزوار و/ أو الموظفيــن 
عملية التعقيم و الحماية خالل اليوم.

ستاند التعقيم و الحماية



اســاور التتبــع الذكيــة تقــوم بالتعــرف بكافــة ا�شــخاص الذيــن يرتــدون ا�ســاور 
وكانــوا علــى بعــد متــر إلــى متريــن مــن، وتقــوم بتخزينهــا وتشــفيرها لقراءتهــا مــن 
خــالل النظــام، وتوضــح مــن هــم ا�شــخاص الذيــن انخرطــوا معهــم خــالل الفتــرة 

الماضية والمدة التي مضوها بجوار بعض.

نظام تتبع  المخالطين



عمالئنا



الحملة االعالمية



حرصــت مؤسســة KH-Events و التــي تعتبــر مــن أهــم شــركائنا 
ــي  ــل اµجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــة اعالمي ــع خط ــى وض عل
توثيــق  هــي  منهــا  الهــدف  والمجتمــع  المعنيــة   للجهــات 
االجــراءات الوقائيــة التــي تتبعهاالمنشــأة أو الجهــة للوقايــة مــن 

فايروس كورونا و الحد من انتشاره.

مواقع التواصل االجتماعي



شكرًا لكم

00966544525252
00966114500175

info@after.sa

�������� א
00966536350664

kholoud@kh-events.com


