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ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنتر

 

 

 

 

 

  19اهتمامات برای مدیریت میت فوت شده از اثر کویدرهنمود 

یعدر روشنی فتوای  رهنمود این  و رهنمود های سازمان  ۱۳۹۹/ ۱۲/۱افغانستان مورخ  مجمع علیم  استیر  شر

صیح جهان به منظور مدیریت بهتر اجساد، برای کارمندان شفاخانه، شستشو دهندان میت، و اعضای خانواده میت 

 تهیه و ترتیب شده است. 

ی به رهنمود، الزم است نکات ذیل در نظر باشد:   قبل از پرداختر

  از های کروناویروس 
ی

 معمویل تا هستند که از  هاویروس  خانواده بزرگ
ی

عامل  ویروس شما خوردگ

یم شود، طرق تنفیس را ماووف  ۱۹ند. ویروس جدید کرونا که باعث مریضی کوید را شامل میشو  سارس بیماری

 یم سازد. 

  :این ویروس از یک شخص به شخص دیگر از دو طریق انتقال یم کند 

o  طریق شفه و عطسه به فضا  طریق مستقیم: ویروس همراه با قطرات افرازات تنفیس مریض مثال از

پرتاب شده و بعد توسط شخص دیگری که در نزدیک وی قرار دارد تنفس شده به مجرای تنفیس وی 

 داخل یم شود. 

o  ی که با افرازات تنفیس ی طریق غتر مستقیم: ویروس از طریق تماس دست با سطح، دست و یا هر چتر

آن دست های ملوث به دهن، بینی و یا شخص مصاب ملوث شده باشد وقنر دست ها ملوث شد، و با 

 چشم تماس شد ویروس داخل وجود یم شود. 

  شخض که به ویروس کرونا مبتال بوده است، از طریق غتر مستقیم با تماس صورت میت شایت ویروس از

 گرفته یم تواند. 

 

 وزارت صحت عامه جمهوری اسالیم افغانستان

ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنتر

ول  و کمیته وقایه  ی از شیوع کوید  کنتر 19انتان برای جلوگتر  

 
ول انتان کوید   برای مدیریت  میت در مراکز صیح وخانه ۱۹-رهنمود وقایه و کنتر

  ۱3۹۹حمل  ۱۹تاری    خ 

2020اپریل  7مطابق   
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  ،حیثیت ، عنعنات ،  شخص میت در نظر گرفته شده و فامیل انها  قواعد کرامت انسانی
ی

مذهنی و فرهنگ
ام وحمایت گرد  . د تدر تمام مراحل باید احتر

ن میت تطبیق شده بتواند یک  ن و تدفیر برای این که تدابتر وقایوی در اثنای آماده نمودن، شستشو، تکفیر

نفر که این رهنمود را یم داند به حیث ناظر و رهنما مسؤلیت گرفته و از تطبیق آن در تمام مراحل نظارت 

 کند. 

ش ن جامعه در حال گستر اییط که ویروس کرونا در بیر  میت ها تمام  است، بهتر است این تدابتر برای در شر

رصف نظر از سبب مرگ، در نظر گرفته شود، زیرا ممکن ویروس نزد شخص بوده اما تشخیص نگردیده 

 است. 

 

ول محیطاول:   پاک کاری و کنتر

  شود و بطور مناسب تهویه شده باشد؛ نگهداریمحل شتشوی میت باید پاک 

  
ی
 بموجود باشد و سطوح وسامان االت که استفاده میشود باید به طور مناسروشنانی باید به اندازه کاف

 ضدعفونی گردد. 

  دد. ر توسط صابون و اب پاک گو تماس کرده است دیده گر اماده  میت سطوح محیط و در جایکه 

  درصدی 0.۱) سودیم هایپو کلوریت   بعد از پاک کاری ،به منظور ضد عفونی شدن محیط، ماده  ضد عفونی 

 ده( باید باالی سطح حد اقل برای در صد 70یا ایتانول     حصه آب( 4۹حصه بلیچ یا سفید کننده با یک )

 بماند. 
ر
 دقیقه باف

 مناسب با وسیایل محافظنر تنفس و چشم در وقت استعمال محلوالت  البسه محافظنر  پرسونل باید دارای

 ضدعفونی باشد؛

 یا ضد عفونی باید س میت در جریان مریضی و بعد از مرگ بوده است و تمام بقایانی که به تماکلینیگ   زباله های

 . شود و یا هم سوختانده شود 

  درصدی کلور )یک حصه بلیچ یا سفید  0.۱لباس های میت اگر قرار باشد نگهداری شود، باید اول در محلول

غ با صابون شستشو درصد ضد عفونی شده و بعد از آن در آب دا  70حصه آب( و یا الکول طنی  4۹کننده با 

ی محلول کلور  برای حصه آب(  ۹۹)یک حصه بلیچ یا سفید کننده همراه با درصدی  0.05شده بعد از این در بتر

 در شعاع مستقیم آفتاب خشک شود. بعد از آن دقیقه گذاشته شود و  ۱5

 

، محل شستشو برای بردن از اتاق مریض به یونت اتوپیس، میت نمودن  هاماددوم: 
 محل دفن

   ،یا تیم دفن  شسشو دهنده گان میت ،صیح انگمراقبت کننده  ) تماس انددر میت که با   کسانی باید متیقن باشیم

و محیط میشود در میت باید احتیاط معیاری را که شامل حفظ الصحه دست ها قبل و بعد از تقابل با ( نمودن

ند نظر    . باشد استفاده نماید دستکشو  ماسکمناسب که شامل  البسه محافظنر ، از  گتر

  تیکه امکانات پاش شدن مایعات یا افرازات از بدن باشد، پرسونل باید از محافظت کننده روی که شامل  صور در

 استفاده نماید؛ استو ماسک طنی شیشه نی یا پالستیگ روپوش 
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  اید؛تیوب ها را دور نم دیگر را به انتقال اماده نموده ، تمام الین ها ، کتیتر ها و میت 

  ؛ید متیقن شو  اید که ازان هر نوع مایع بدن میمجرا های بدن  از بند شدن تمام 

  یس به  به حد اقل محدود شود؛میت حرکات و دستر

  ؛دهید انتقال  شستشو را در یک تکه پوشانیده وبه زودی به ساحه میت 

  .دست های خود را با آب و صابون بشویید 

  

ن   میت سوم: تدابتر در جریان غسل و تکفیر

  با معیارات احتیایط  البسه محافظنر باید  ید نما را اماده یممیت که   شستشو دهنده گانصیح یا  گانمراقبت کنند

، محافظت ذ یا روپوش یک بار مرصف با پیشبند غتر قابل نفو  ذ ، روپوش غتر قابل نفو دستکش) ، ماسک طنی

 ؛ شاند کننده چشم( بپو 

  ( به عوض آب ۱:۱00درصدی سودیم هایپو کلوریت ) 0.05در صورنر که میت غسل داده یم شود از محلول

در صد  5استفاده شود. برای تهیه این محلول یک پیمانه از محلول بلیچ )سفید کننده یا وایتکس( که حاوی 

 پیمانه آب شد مخلوط شود.  ۹۹سودیم هایپوکلوریت است با 

  اشخاص دخیل باید دست های خود را با آب و صابون بشویند. بعد از مراسم غسل 

  را بدون تماس ببیند، انها ازتدابتر ذیل استفاده کرده میتواند:  میتدر صورتیکه فامیل بخواهد که 

o  است. و ماسک تدابتر خاص احتیایط که تمام ان شامل حفظ الصحه دست ها 

o  ؛یند نشود و انرا بوسه نه نما در تماسمیت به فامیل هدایات واضح داده شود که با 

o یدد گر عطر زدن توصیه نه می  شود؛ باید جلوگتر

o  .دست های خود را با آب و صابون بشویند 

  تمام لوازیم که به تماس میت بوده اند، باید ضد عفونی شوند، و در صورنر که این کار ممکن نباشد باید

د، باید دستکش و ماسک داشته باشد، و با احتیاط سوختانده شود. کیس که با این وسایل و لوازم تماس یم کن

 الزم این کار را انجام دهد. 

  اشخاص دارای مریضی های مزمن، خانم های حامله و اطفال زیر  ،سال ۶0بیشتر از آسیب پذیر )اشخاص

 . به تماس شوند میت نباید مستقیما با دوسال( 

 

 که اتخاذ تدابتر وقایوی فوق ممکن نباشد، نظر به 
ر

یعفتوای در صورت افغانستان مورخ  مجمع علیم  استیر  شر

ن هم نشود کدام میت ، اگر  ۱3۹۹/ ۱2/۱ شخیص که از سبب امراض ساری مانند کرونا فوت کرده اند، غسل و تکفیر

 مشکل ندارد. )فتوای علمای دینن در ختم این رهنمود دیده شود( 

 دفن نمودن چهارم: جنازه و 

 را بعد از اماده شدن به دفن نمودن بیبیند. میت که   نند فامیل و دوستان میتوا 

  خواندن نماز جنازه در صورنر که باعث ازدحام نگردد، از نظر صیح ایرادی ندارد. ازدحام نه به سبب میت، بلکه

ین ناقل ویروس باشد، خطر ناک پنداشته یم شود.     از این سبب که امکان دارد یگ از حاضی



 

4 
 

 د. در تماس شود ویا بوسه نماینمیت نباید با  اعضای فامیل و اقارب و دوستان میت 

   ؛یند باید دست های خودرا بعد از دیدار با صابون و اب بشو 

 دستکشو بعد از تکمیل دفن و دور نمودن  و ماسک بپوشند  دستکشد باید نکن  را در قتی دفن یممیت که نی  انها  ،

 دستان خودرا با صابون و اب بشویند. 

 د ممکن تماس خودرا کمتر بسازد. ا حید و متیقن باشید که اعضای فامیل تتر اصول حساس عنعنوی را در نظر بگ

دود باید در اماده نمودن میت همکاری نمایند. دیگران ممکن در فاصله حد اقل یک متر بدون عاشخاص بسیار ما

 را مشاهده نماید. 
ی
 تماس با جسد، متوف

 

 اتوپیس پنجم: تدابتر در جریان  

 که به کویید 
ی
مصاب بوده باید مطابق به اتوپیس اشخاص باشد که از  ۱۹-پروسیجر های حفاظت شخض متوف

د. اشخاص که از در اثنا مرحله ساری بودن کویید سیستممرض حاد  د ، شش ها و دیگر  ۱۹-تنفیس یم متر یم متر

ی روده  اعضای ان هنوز دارای انتان زنده میباشد و بر عالوه در وقت تولید قطرات هوانی در حاالت مانند) شستر

وری است.    ها و استفاده از اره(  حفاظت سیستم تنفیس ضی

  در مراکز صیح باید تدابتر حفاظت موجود باشد یم شود  برای اتوپیس اتتخاب ۱۹-یدتثبیت شده به کو میت  گر ا ،

 تا انهایکه اتوپیس را انجام یم نماید محفوظ باشد. 

 د بطور مثال تهویه طبییع حد اقل اتوپیس در یک اتاق هوادا به جریان هوای مریض یا در 160L/s ر صورت گتر

جریان هوا در  ۱۲اتاق های دارای فشار منفی با حد اقل در هر ساعت  ول خط وستر
دفعه تبدیل نمودن هوا و کنتر

 هر تهویه میخانیگ؛

  در اثنای اتوپیس نمودن موجود باشد.  کارمند ودی  معدتنها تعداد 

  البسه( محافظنرPPE)  ، ی های دراز و مقاوم مایعات ی با استتر )  دستکشمناسب که شامل لباس سکرب ، چت 

یا  FFP3یا  N95و موزه میباشد موجود باشد. ماسک  گلاتوپیس( ، رو پوش یا گو  دستکش دو جوره یا یک جوره

 . گردد معادل ان در اثنای پروسیجر های که قطرات هوانی تولید یم کند استفاده  

  .بعد از کشیدن دستکش ها دست ها با آب و صابون خوب شسته شود 

 

حمک غسل؛ کفن؛ ادای مناز جنازه و تدفنی اشخایص که از اثر مرض کروان فوت کرده ابش ند )فتوای رشعی 

  COVID-19) در مورد وقایه از ویروس کروان:  ۱۲/۱/۳۹۹مجمع علمی افغانس تان مورخ   رایست
 

دفنی وادای منازجنازه براموات که به اثر ابتالء به مهچو امراض ساری وفات میکنند ابید گفت که اگر اکرش ناسان ودرمورد غسل، تکفنی، ت

خبش اذعان منایند که بعد از وفات خشص مبتال مه اثرات ویروس درجسد متویف ابیق می ماند و قابل رسایت میباشد درچننی حالیت 

اس اب آ هنا که سبب رسایت ویروس گردد رشعا ممنوع پنداش ته شده است بعد ازمرگ مه هامنگونه که درحیات مهچو اشخاص هرنوع مت

 هرنوع متاس که سبب رسایت مرض و به خطر رفنت جان دیگران گردد نزی رشعا ممنوع می ابشد.

وسایل وقایوی موجود  میت ازمجهل حقوق مسمل او بردیگران است؛ ذلا اب اس تفاده ازهر نوع اماکانت و  ابتوجه به اینكه غسل وتکفنی

تالش صورت گرید ات این حقوق میت ادا گردد؛ و این اکر توسط تمی های خمصوص اب رعایت اصول مقررات و اخذ تدابری وقایوی الزم؛ 

در اماکن خمصوص به خودش حتت نظر متخصصنی عرصه طبابت و ای به تأ یید ایشان صورت گری و بدون اجازه واحض آ هنا در این عرصه؛ 

 د هیچ اکری صورت گرید؛ زیرا هر معل خود رسانه در این خبش سبب گسرتش خطرات بیشرت و بزرگرت میتواند گردد.نبای
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ویل ابید متذکر شد که اگر ادای این حقوق سبب رسایت ویروس به دیگران گردیده و به گامن غالب جان آ هنا در خطر ابشد، و ای مه 

سب كرثت اموات رس یدگی به این امور ان ممکن شود؛ پس در این صورت اب درنظر خداى انخواس ته حاالت به طوری گردد که به 

گردیده و بدون غسل و تکفنی دفن  منودن این   داشت داللت نصوص رشعی و قواعد مسمل فقهیی این حق میت از ذمه دیگران ساقط

َ َما»نوع اموات جماز میباشد اب اس تدالل از این آ یه مبارکه:  تََطْعُتْ  فَاتَُّقوا اَّللَّ  {16)التغابن « اس ْ

  ترمجه: برتس ید از هللا }اب امتثال اوامر آ ن { ات حد توان اتن. 

ذا آ مرتمک بيشء فاتوا منه ما  و مهچنان در این خصوص در جزء حدییث از رسول هللا صیل هللا علیه وسمل چننی روایت شده است: }فا 

 اس تطعت{. )امجلع بنی الصحیحنی(

  به اکری امر کردم پس ابندازه توان آ ن را اجنام دهید . ترمجه: چون شام را

عالمه النووی در رشح مسمل بعد از نقل این حدیث چننی میفرمایند:}هذا من قواعد الاسالم املهمة ومن جوامع اللكم اليت اعطهيا صیل 

عد همم اسالم و از جوامع لکم است که هللا هللا علیه و سمل ویدخل فهيا ما ال حيىص من الاحاکم{ یعىن این )جزء( حدیث از مجهل قوا

  متعال برای پیامرب صیل هللا علیه وسمل نصیب فرموده و در این احاکم یب شامر شامل میباشد.

در آ یه مبارکه و درجزء حدیث ذکر شده اتکید براین شد که اجنام و ادای هردس تور الهیی و احاکم رشعی منوط به توان و طاقت است نه 

 ان برش.بیشرت از تو 

و نزی قواعد متعدد فقهیی بر این امر رصاحت دارد که در صورت بروز مشقت ترک واجب جماز می ابشد، طوریكه به آ ن قبال اشاره 

شده است، و مهچنان هرگاه انسان در برابر اجنام دو رضر قرار گرید؛ ابید خفیفرتین آ ن را انتخاب کند چناچنه قاعده مشهور فقهیی در این 

ذا تعارض مفسداتن روعي آ عظمهام رضرا ابرتاکب آ خفهام{ یعين وقتیکه اجنام دو مفسده در تعارض قرار گرید مورد چننی  رصاحت دارد: }ا 

رعایت مفسده بزرگرت )ترك آ ن( اب ارتاکب مفسده كوچکرت صورت ىم گرید. و نزی قاعده دیگر فقهیی در این مورد چننی رصاحت دارد:} 

 ف { ترمجه : رضر بیشرت ابرضر مکرت دفع میگردد .الرضر ال شد یزال ابلرضر ال خ

دیگر نزی به این اصل اشاره شده است که دفع رضر اشد ومهه گری ولو اب ارتاکب رضراخف   در این دو قاعده فقهیی و ده ها قاعده فقهیی

است ویل رسایت ویروس که مه ابشد جماز بوده کدام مشلک رشعی ندارد و دراین قضیه اس تفتاء شده مه ترک غسل وکفن میت مفسده 

ابعث هالکت نفس میگردد مفسده بزرگ ترمیباشد ذلا این را بر دیگر ترجیح داده میشود ومهچنان اگرترشیفات مس نون در دفن اموات 

در چننی حالت ابعث رسایت ویروس ورضر به دیگران گردد اباستناد به دالئل ذکر شده آ ن مه ساقط میگردد واب حفظ کرامت اموات 

 ممکن که رضر را متوجه دیگران نسازد مرامس تدفنی صورت گرید.  اس تفاده ازهر روش واب

و اب اس تدالل ازمهنی نصوص وقواعد ذکر شده عالمه شواکین و دکتورالشهری ازعلامء معارص نزی درچننی حالیت غسل و تکفنی راساقط 

ت عنوان كتاب اجلنائز دراین مورد چننی میگوید: } مفن تعذر مسحه میدانند چناچنه عالمه الشواکین در کتاب خود به انم الس یل اجلرار حت

  خش یة آ ن یتفسخ مث تعذر صب علیه املاء ذلكل فال غسل هل وال واجب عیل ال حیاء بل یدفن كام هو.{

آ ن الزم ترمجه: میت که دست کش یدن برآ ن متعذرابشد بدون دست زدن آ ب برآ ن انداخته شود واگراین مه متعذرشد پس غسل دادن 

 نیست واین برزنده گان مه واجب منی ابشد بلکه بدون غسل دفن کرده میشود.

ومهچنان دکتور الشهری درکتاب خود به انم احاکم اجملاهد ابلنفس دراین خصوص چننی میگوید: }وان مل میکن غسهل الا ابحلاق الرضر 

حباةل اليت هو علهيا دون الغسل{ ترمجه : واگرغسل دادن میت بدون رضر ابملغسل؛ فانه الیغسل؛ و ینتقل ایل التمیم ان امکن؛ والا دفن 

به غسل دهنده ممکن نباشد پس غسل داده منی شود و تمیم داده شود اگرممکن ابشد واگراین مه ممکن نبود پس بدون غسل دفن کرده 

 شود.

د چننی آ مده است: } فان مل یوجد ما مینع الانتقال فانه یدفن ونزی درمهنی کتاب درمورد تکفنی اموات که اب مواد کمییاوی ساری مبتال ابش ن 

 عیل حاهل { یعين اگر اخذ تدابری الزم مه مانع انتقال مواد کمییاوی نگردد برحال خود دفن کرده میشود.
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ر داشت وسائل ویل در قسمت ادای منازه جنازه براموات که به اثر ابتالء به ویروس های ساری وفات میکنند ابید گفت که ابدرنظ

موجود و حفظ فاصهل الزم میان میت و مناز گزاران و مهچنان گذاشنت میت در داخل امبوالنس خواندن مناز جنازه بدون متوجه شدن 

کدام خطر به دیگران ممکن است ذلا الزم است ات اب اس تفاده از وسایل وقایوی وحمافظیت برمهچو اموات منازخوانده شود چون مناز جنازه 

   است و این بدون عذر موجه ساقط منیگردد . واجب

در اخر بطور خالصه ابید گفت که در روش ىن آ ایت قرآ ین و احادیث ذکر شده وقواعد معترب فقهیی اخذ و رعایت متام تدابری وقایوی 

و اندیده گرفنت این  حسب دس تورو رهامنیی اکرش ناسان خبش كه در این خبش از مجهل اهل ذكر يم ابش ند الزم بوده وهرنوع یب تفاویت

تدابری دررشائط ش یوع امراض ساری و موجودیت خوف و خطر بر نفس؛ حرام است و مهچنان هر نوع جتمع و برگزاری حمافل غری 

رضوری که ابعث گسرتش این وابء گردد انجائز میباشد و زمامداران امور ملكف اند ات جلو این چننی جتمعات را بگریند ودر خصوص 

ز مجعه و ادای منازهای پنج گانه به جامعت ابید گفت که اگر این ویروس حالت میداین را خبود بگرید واب اماکانت دست برگزاری منا

واختیار منودن احتیاط الزم قسمیکه ذکر شد جلوگریی ازش یوع آ ن در مساجد ممکن نباشد در چننی حالت؛ مسلامانن ازنرفنت به   داش ته

میشوند وبه طور مؤقت اداي مناز هاي جامعت و نزی ادای مجعه در مساجد خبصوص در مناطق قرنطنی  مناز مجعه و جامعت معذور مشرده

د؛ شده تهنا اب حضور مکرتین افراد که مطمنئ به سامل بودن و سامل ماندن شان از این بامیری بوده و در حموطه مسجد و ای جوار آ ن قراردارن

اداگردد. و به صورت معوم توصیه به خواندن مناز ها ایل پاین ایفنت این وضیعت؛ در مناطق اب اخذ و رعایت اکمل تدابری وقایوی الزم؛ 

معروض به خطر؛ بگونه مس متر برای مردم صورت گرید؛ و نزی اب اعالن } صلوا یف رحالمک{ )یعىن مناز را در خانه های خود خبوانید(؛ بعد 

  از هر اذان این موضوع به آ گاهی مردم رسانیده شود.

 و هللا س بحانه و تعایل آ عمل

 مفيت س ید جحت هللا " جنیح "

 رئیس مجمع علمى

 


