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نبذة
ــر  ــم توفي ــد ت ــد-19(، وق ــا )كوفي ــروس كورون ــبب في ــة بس ــود المفروض ــف القي ــي تخفي ــر ف ــة قط ــرعت دول ــد ش لق

COVID - 19 اإلرشادات التالية لمساعدة المالكين والمشغلين للمباني على إنشاء بيئة داخلية آمنة ومنع انتشار

لقــد أصبحــت جــودة الهــواء الداخلــي مصــدر قلــق للصحــة العامــة، خاصــة فــي ظــل األزمــة الناجمــة عــن جائحــة 
كوفيــد-19.  فســكان المناطــق الحضريــة يقضــون فتــرات أطــول بكثيــر فــي األماكــن المغلقــة التي قد يكون انتشــار 
الملوثــات فيهــا غيــر مــالءم للصحــة. وبالتالــي، فــإن التعــرض لتلــوث الهــواء الداخلــي يمكــن أن يكــون أعلــى بكثيــر مــن 

التلوث في الهواء الطلق.

نطاق هذا المستند
ــا  ــى فيه ــي يتفش ــق الت ــي المناط ــي ف ــات المبان ــتخدام خدم ــغيل واس ــول تش ــح ح ــتند نصائ ــذا المس ــي ه ــص ف نلخ
مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، مــن أجــل منــع انتشــاره اعتمــاًدا علــى أنظمــة التدفئــة والتهويــة والتكييــف 

والعوامل ذات الصلة بأنظمة السباكة وشبكات األنابيب.

ــة وزارة  ــي وثيق ــوارد ف ــة وال ــادية العام ــل اإلرش ــى الدالئ ــزء إل ــة ج ــو إضاف ــاه ه ــواردة أدن ــات ال ــن االقتراح ــود م والمقص
ــص  ــي، ويخت ــي المبان ــل ومالك ــاب العم ــد-19” ألصح ــياق كوفي ــي س ــل ف ــن العم ــل أماك ــوان »دلي ــة بعن ــة العام الصح
النــص الــوارد أدنــاه فــي المقــام األول بالمختصيــن بأنظمــة التدفئــة والتهويــة والتكييــف ومديــري المنشــآت، كمــا يعتبــر 
مفيــد أيضــا لمالكــي المبانــي وأخصائيــو الصحــة المهنيــة والصحــة العامــة. فيمــا يلــي تغطيــة لإلجــراءات االحترازيــة 
المتعلقــة بالبنــاء وشــرح بعــض الممارســات الشــائعة المتعلقــة بتحســين جــودة الهــواء فــي داخــل المبانــي. ويقتصــر 
النطــاق علــى المبانــي التجاريــة والعامــة )مثــل المكاتــب والمــدارس ومناطــق التســوق والمرافــق الترفيهيــة والمنشــآت 
الرياضيــة ومــا إلــى ذلــك( حيــث يتوقــع فقــط اإلشــغال العرضــي لألشــخاص المصابيــن؛ وال يشــمل المستشــفيات 

ومرافق الرعاية الصحية )والتي يوجد بها عادة أعداد أكبر من المصابين(. 

احتياطات جودة الهواء الداخلي في سياق كوفيد-19
تشــير جــودة الهــواء الداخلــي )IAQ( إلــى جــودة الهــواء داخــل المبانــي والمنشــآت وحولهــا، خاصــة مــن حيــث 
صلتهــا بصحــة وراحــة شــاغلي المبنــى. يمكــن أن يســاعد فهــم الملوثــات الشــائعة والســيطرة عليهــا فــي 
داخــل المبانــي علــى تقليــل خطــر حــدوث مخــاوف صحيــة داخليــة1  ، حيــث يعتبــر تحســين الجــودة والحفــاظ 

عليها بشكل دوري مفيد بشكل خاصة أثناء أزمة كوفيد-19. 

يبلــغ حجــم جــزيء فيــروس كورونــا فــي حــدود 80-160 نانومتــر ويبقــى نشــًطا فــي الظــروف الداخليــة 
الشــائعة لفتــرة تتــراوح مــن 3 ســاعات إلــى عــدة أيــام علــى أســطح الغرفــة إذا لــم تكــن قــد أجريــت أي عمليــة 
تنظيــف2 . وتعتبــر المحافظــة علــى التباعــد الجســدي وتنظيــف اليديــن بشــكل متكــرر وتغطيــة الفــم أثنــاء 

السعال أو العطس من بين الخطوات األولى للسيطرة على االنتشار.

ــمل  ــارات تش ــق مس ــن طري ــي ع ــالل المبان ــن خ ــدي م ــوالت( المع ــوي )األيروس ــاء الج ــر الهب ــن أن يتنش  ويمك
أنظمــة توزيــع الهــواء. ويمكــن أن تســاهم التهويــة والتنقيــة التــي توفرهــا أنظمــة التدفئــة والتهويــة 
 )2-SARS-CoV( ــاد ــوي الح ــاب الرئ ــة االلته ــبب لمتالزم ــا 2 المس ــروس كورون ــز في ــل تركي ــي تقلي ــف ف والتكيي
المحمــول جــوًا وبالتالــي تقليــل مخاطــر انتقالــه عبــر الهــواء. وفــي الوقــت الــذي يواصــل فيــه فيــروس كورونــا 
المســتجد انتشــاره علــى مســتوى العالــم، فــإن أهميــة ضمــان جــودة الهــواء الصحــي فــي األماكــن المغلقــة 
يعــد أمــر بالــغ األهميــة للمســاعدة فــي خفــض منحنــى العــدوى. وقــد أظهــرت الدراســات معــدالت تهويــة 

أعلى لها تأثير مباشر على خفض انتشار الميكروبات في المساحات3 .

1. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality 
2. https://www.rehva.eu/rehva-journal 
3. https://www.ruskin.com/News-Articles/entryid/851/combating-covid-19-with-healthy-ventilation-rates
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يمكــن أن تتســبب المســاحات غيــر المكيفــة فــي إجهــاد حــراري لألشــخاص لدرجــة قــد تهــدد حياتهم بشــكل 
مباشــر وقــد تتســبب أيًضــا فــي التقليــل مــن مقاومــة العــدوى. وبشــكل عــام، ال يعــد تعطيــل أنظمــة التدفئــة 
والتهويــة وتكييــف الهــواء إجــراًء موصــى بــه للحد مــن انتقــال الفيــروس. وتعتبــر التدابير غيــر المرتبطــة بأنظمة 
التدفئــة والتهويــة والتكييــف لكســر سلســلة العــدوى، مثــل التنظيــف الفعــال لألســطح، واحتياطــات االتصــال 
ــاء  ــة للحــد مــن خطــر انتشــار الهب والعــزل التــي تفرضهــا سياســات الموظفيــن والطــالب، اســتراتيجيات فعال

الجوي المعدي في المباني وبيئات النقل.

مسارات انتقال العدوى
ــراض  ــإن االفت ــد-91 ف ــبة لكوفي ــاء؛ وبالنس ــكل وب ــبة ل ــة بالنس ــدي هام ــل المع ــال العام ــارات انتق ــر مس تعتب

القياسي هو أن مساري االنتقال التاليين سائدين: 

عبر قطرات كبيرة )قطرات / جزيئات تنبعث عند العطس أو السعال أو التحدث(.  	

وعبر االتصال السطحي )أداة العدوى( )عن طريق اليدين أو األسطح، إلخ.(.  	

المســار الثالــث الــذي يحظــى باهتمــام أكبــر مــن المجتمــع العلمــي هــو الطريــق الفموي-البــرازي.  ال يمكــن 
اســتبعاد انتقــال الهبــاء الجــوي، وخاصــة فــي هــذه األماكــن المغلقــة المكتظــة وغيــر جيــدة التهويــة التــي 
يقضــي فيهــا األشــخاص المصابــون فتــرات طويلــة مــع اآلخريــن. هنــاك حاجــة ملحــة لمزيــد مــن الدراســات 

للتحقيق في مثل هذه الحاالت وتقييم أهميتها النتقال كوفيد-19

آليتان للتعرض للعدوى عبر الهواء:

انتقــال العــدوى عــن طريــق مخالطــة وثيقــة مــن خــالل قطــرات كبيــرة )< 10 ميكــرون(، والتــي يتــم إطالقهــا 
ــن  ــرات م ــكل القطي ــاب. تتش ــخص المص ــن الش ــر م ــن 2 مت ــد ع ــافة ال تزي ــى مس ــطح عل ــى األس ــقط عل وتس

السعال والعطس )يشكل العطس العديد من الجسيمات عادة(.

انتقــال العــدوى عبــر الهــواء مــن خــالل جزيئــات صغيــرة )> 5 ميكــرون(، والتــي قــد تبقــى فــي الهــواء لســاعات 
ــون  ــدث. تتك ــس والتح ــعال والعط ــق الس ــن طري ــا ع ــا أيًض ــم توليده ــة. يت ــافات طويل ــا لمس ــن نقله ويمك
الجســيمات الصغيــرة )نــوى أو بقايــا قطــرات( مــن قطــرات تتبخــر )تتبخــر 10 قطــرات ميكــرون فــي 0.2 ثانيــة( 
وتجــف. يبلــغ حجــم جســيم الفيــروس التاجــي 80-160 نانومتــر ويظــل نشــًطا لعــدة ســاعات أو يوميــن )مــا 
لــم يتــم تنظيــف وتطهيــر بشــكل مناســب(. مــن المحتمــل انتقــال عــدوى مــرض كورونــا )كوفيــد-19( عــن 
طريــق الجــو ولكــن لــم يتــم توثيــق ذلــك بعــد. وال توجــد أيًضــا بيانــات أو دراســات تــم اإلبــالغ عنهــا الســتبعاد 

إمكانية مسار الجسيمات المحمولة جوًا.

الخالصة فيما يتعلق بمسار انتقال العدوى عبر الهواء
نحتــاج حتــى هــذه اللحظــة إلــى كل الجهــود إلدارة هــذا الوبــاء علــى جميــع الجبهــات. لذلــك، نقتــرح، خاصــة 
فــي مناطــق »النقــاط الســاخنة« اســتخدام مبــدأ ARALA )عنــد أدنــى حــد يمكــن تطبيقــه بصــورة معقولــة( 
ــر التــي تســاعد أيًضــا علــى التحكــم فــي المســار المحمــول جــوًا فــي المبانــي  واتخــاذ مجموعــة مــن التدابي
)بصــرف النظــر عــن تدابيــر النظافــة القياســية علــى النحــو الموصــي بــه مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة، )راجــع 

إرشادات تجهيز أماكن العمل لـ كوفيد-19(.
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توصيات عملية لتشغيل خدمات المباني
زيادة تدفق الهواء للداخل وشفطه للخارج. 	

يوصــى باعتمــاد أوقــات التشــغيل الممتــدة: قــم بتغييــر أوقــات الســاعة لمؤقتــات النظــام لبــدء التهويــة قبــل ســاعتين وإيقــاف  أ . 
تشغيلها في وقت متأخر عن المعتاد.

ــرعات  ــن بس ــل ولك ــى تعم ــل أن تبق ــن يفض ــبوع ولك ــة األس ــالت نهاي ــاء عط ــل أو أثن ــي اللي ــة ف ــام التهوي ــاف نظ ــم بإيق ال تق ب . 
ومعدالت مخفضة.

يجــب زيــادة معــدالت تهويــة الهــواء الخارجــي إلــى الحــد الــذي يمكــن لألنظمــة اســتيعابه )حتــى 100%(، اعتمــاًدا علــى  ت . 
الظــروف المناخيــة الخارجيــة وقــدرة األنظمــة علــى الحفــاظ علــى ظــروف تفريــغ نظــام معالجــة الهــواء ومعــدالت تدفــق الهــواء 

ودرجة الحرارة وظروف الرطوبة الالزمة من أجل الحفاظ على نوعية جيدة من الحرارة والرطوبة والهواء الداخلي.

وتتمثــل النصيحــة األهــم بصفــة عامــة فــي توفيــر أكبــر قــدر ممكــن مــن الهــواء الخارجــي. حيــث يظــل العامــل الرئيســي المؤثر  ث . 
ــق  ــالل تطبي ــن خ ــات(. م ــن المعلوم ــد م ــق أ لمزي ــع الملح ــخص، )راج ــكل ش ــره ل ــم توفي ــذي يت ــي ال ــواء النق ــة اله ــو كمي ه
اســتخدام العمــل الذكــي )علــى ســبيل المثــال العمــل مــن المنــزل(، ســيتم تخفيــض عــدد الموظفيــن. بينمــا ســيقوم 

الموظفون المتبقون بتوسيع المسافات بينهم لتعزيز نتائج تنقية الهواء.  

مــن المستحســن تــرك النوافــذ مفتوحــة فــي أغلــب األوقــات )كلمــا كان ذلــك ممكنــً وآمنــً( لزيــادة معــدالت تبــدل الهــواء فــي  ج . 
المباني التي ال توجد بها أنظمة تهوية ميكانيكية. ولكنه ال ينصح بفتح النوافذ خالل فصل الصيف الحار.

تأكــد مــن وجــود تهويــة كافيــة عنــد اســتخدام أدوات النظافــة والمطهــرات لحمايــة القاطنيــن فــي المبانــي أو الطــالب مــن  ح . 
استنشاق األبخرة السامة.

ينبغي إبقاء أنظمة مراوح شفط الهواء في دورات المياه قيد التشغيل 7/24. خ . 

الترطيب والتكييف الهوائي. 	

ال توجــد أدلــة علــى أن الرطوبــة المعتدلــة )الرطوبــة النســبية 40-60٪( تســاهم فــي الحــد مــن انتشــار فيــروس  أ . 
ــروس  ــار في ــال وانتش ــن انتق ــد م ــيلة للح ــت بوس ــب ليس ــة الترطي ــإن عملي ــي ف ــارس-2 ، وبالتال كورونا-س
ــي  ــا ف ــت ).Derby et al، 6102(، بم ــذا الوق ــي ه ــة ف ــم األدل ــن أن حج ــم م ــى الرغ ــارس-2. وعل كورونا-س
ذلــك أحــدث دليــل القائــم باســتخدام التحليــل الميتاجينومــي )Taylor and Tasi، 8102(، يشــير إلــى أن 
ــي  ــا ف ــوًا، بم ــة ج ــة المحمول ــات المعدي ــض الكائن ــال بع ــن انتق ــل م ــبية يقل ــة النس ــي الرطوب ــم ف التحك
ذلــك بعــض ســالالت األنفلونــزا. تشــجع هــذه الوثيقــة المصمميــن علــى األخــذ بعيــن االعتبــار درجــة الحــرارة 

ومستوى الرطوبة النسبية.

ــين  ــع تحس ــطة م ــة المتوس ــتويات الرطوب ــط مس ــة برب ــم المناع ــو عل ــام أخصائي ــك، ق ــى ذل ــة إل ب .  باإلضاف
 Mousavi 8102(. ويفيد موســوى وآخــرون ،Taylor and Tasi( مناعــة الثدييــات ضــد التهابــات الجهاز التنفســي
et al.(، 9102( أن المؤلفــات العلميــة تظهــر عمومــً بقــاء الكائنــات المجهريــة الضــارة علــى قيــد الحيــاة 

عندما تتراوح الرطوبة النسبية بين 40% و %60.

االستخدام اآلمن ألقسام استرداد الحرارة. 	

فــي ظــل ظــروف معينــة يمكــن لجزيئــات الفيروســات فــي الهــواء المســتخرج الدخــول إلــى المبنــى  أ . 
مجــددا. قــد تحمــل أجهــزة اســترداد الحــرارة الفيــروس حيــث يكــون متعلقــا بجزيئــات مــن جانــب هــواء 

العادم إلى جانب هواء التغذية عن طريق التسريبات.

وقف استخدام أجهزة استرداد الحرارة حتى تتوفر األدلة حول دورها في انتقال الفيروس. ب . 
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عدم استخدام إعادة التدوير. 	

يمكــن أيضــا لجزيئــات الفيروســات فــي قنــوات الهــواء الراجــع )return ducts( الدخــول مجــددا إلــى المبنــى عندما  أ . 
تكون وحدات معالجة الهواء المركزية مجهزة بأنظمة إعادة تدوير الهواء.

يجب إغالق مخمدات إعادة التدوير )الراجع( )عن طريق نظام إدارة المباني أو يدويً(.  ب . 

مرشــحات )فالتــر( إعــادة التدويــر ليســت ســببا إلبقــاء صمامــات إعــادة تدويــر الهــواء )الراجــع( مفتوحــة ألن هــذه  ت . 
المرشــحات ال تصفــي الجســيمات التــي تحمــل الفيروســات علــى نحــو فعــال ألنهــا تعمــل بكفــاءات عاديــة وليــس 

.)HEPA( بمعيار عالي الكفاءة مقارنة بمرشحات الجسيمات الدقيقة

عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا، ينبغــي إطفــاء األنظمــة الالمركزية مثل وحــدات التكييف التي تســتخدم إعــادة تدوير  ث . 
الهــواء الداخلــي، لتجنــب إنعــاش جســيمات الفيــروس علــى مســتوى الغرفــة )خاصــة عندمــا تســتخدم الغــرف 
عــادة مــن قبــل أكثــر مــن شــخص( أو التهويــة من خــالل النوافذ لمزيد من الهــواء النقي متى مــا كان ذلك ممكنا 

وآمنا للقيام بذلك.

تحتــوي وحــدات التكييــف المروحــي )Fan Coil Units( مرشــحات خشــنة لجمــع الجســيمات الدقيقــة. وإذا لــم  ج . 
يكن من الممكن إيقاف تشغيلها، فيمكن القيام بتنظيفها بشكل منتظم.  

الفالتر وتنظيف قنوات الهواء. 	

بالنظــر إلــى الظــروف الجويــة فــي قطــر، فــإن التنظيــف المنتظــم للفالتــر أو تغييرهــا عنــد الحاجــة هــو أمــر ضــروري  أ . 
للغايــة لتحســين جــودة الهــواء فــي األماكــن المغلقــة. بســبب الحاجــة للمزيــد مــن الهــواء النقــي داخــل المبنــى 
لمزيــد مــن التهويــة فــي ظــل هــذا الوبــاء، ســتزداد كميــة الغبــار والحطــام التــي تدخــل المبنــى أيضــا، ممــا يعنــي أنــه 

ينبغي القيام بالتنظيف والتطهير بشكل منتظم ومكثف. 

يجــب تنظيــف مصفيــات الهــواء بانتظــام ويجــب اســتخدام مصفيــات الهــواء الحــد األدنــى لقيمــة تقاريــر الكفــاءة  ب . 
MERV )10-12(. كمــا يجــب اســتخدام مرشــحات MERV 13 كخيــار مفضــل لرفــع مســتوى النظــام. إذا كان النظــام 
ــط  ــي ضغ ــر ف ــاض كبي ــدوث انخف ــة ح ــي حال ــين. ف ــل التحس ــا قب ــواء م ــق ه ــر تدف ــغيل وتوفي ــى التش ــادرا عل ق
التكييــف وعــدم القــدرة علــى تثبيــت هــذا الصنــف مــن المصفيــات، ينبغــي تنظيــف/ اســتبدال أكيــاس المرشــحات 
العاديــة )MERV 12-10( بشــكل أكثــر تواتــرا. يستحســن تثبيــت وحــدة تصفيــة منفصلــة متنقلــة/ ثابتــة فــي الغرفــة 

لتنقية الهواء.

يجــب فحــص إطــارات المرشــحات للتأكــد مــن أن موانــع التســرب اآلليــة للمصفيــات ســليمة وأن المرشــحات مركبــة  ت . 
بإحكام على إطاراتها ومسدودة لتقليل مرور الهواء/ حدوث تالمس كهربائي للمصفيات.

ــيمات  ــاص الجس ــي امتص ــاءة ف ــحات الكف ــى مرش ــوي عل ــرف تحت ــي الغ ــواء ف ــة اله ــة لتنقي ــزة متنقل ــة أجه إضاف ث . 
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــاءة MERV م ــر الكف ــة تقاري ــى لقيم ــد األدن ــن الح ــي م ــتوى عال ــات ذو مس HEPA أو مصفي

معدل توصيل الهواء النظيف.

ــر  ــة فالت ــط صيان ــاع مخط ــب اتب ــة. يج ــركة المصنع ــات الش ــا لتعليم ــف وفق ــاليب التنظي ــراءات وأس ــاع إج ــب اتب يج ج . 
الهواء كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة. 

فــي حالــة اســتخدام وحــدات تكييــف الهــواء التقليديــة مثــل وحــدات تكييــف النوافــذ والوحــدات المفصولــة، والتي  ح . 
ال توفــر هــواء خارجــي نقــي، يوصــى بتركيــب مــراوح شــفط لتحســين كميــة الهــواء المتغيــر فــي الســاعة الواحــدة 
)ACH( لــكل فصــل دراســي. ( يرجــى الرجــوع إلــى الملحــق )A. وفــي حــال وجــود قنــوات هــواء مشــترك للفصــول 
الدراســية، يمكــن اســتخدام مروحــة الشــفط المركزيــة مــع شــبكات نقــل ثابتــة علــى كل بــاب مــن الفصــول 

الدراسية. 

فــي حالــة اســتخدام وحــدات تكييــف النوافــذ أو مكيفــات الوحــدة المفصولــة، ينصــح باختيار وضــع الدوران لــدوارات  خ . 
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الريــاح مــن أجــل خلــق الحركــة الالزمــة إلعطــاء معــدل مناســب مــن الهــواء، والوصــول إلــى درجــة الحــرارة المطلوبــة 
للغرفة في أقل وقت ممكن.

يلزم فحص قنوات الهواء وتنظيفها )إذا لزم األمر( لتقليل مخاطر نمو العفن أو تراكم الغبار في الداخل. د . 

لمزيــد مــن المعلومــات، يجــب علــى مديــر المنشــأة الرجــوع إلــى التصفيــة والتطهيــر مــن قبــل فريــق العمــل المعني  ذ . 
ــخ  ــث تاري ــم التحدي ــواء ASHRAE | ت ــف اله ــة وتكيي ــد والتدفئ ــي التبري ــة لمهندس ــة األمريكي ــي الجمعي ــاء ف بالوب

2021/10/21

الخاتمة

التوصية العامة هي تجنب األماكن المزدحمة واألماكن التي تكون فيها التهوية سيئة. 	

ــادة  	 ــب لزي ــي المكت ــن ف ــن الموظفي ــد بي ــان التباع ــزل( وضم ــن المن ــل م ــي )العم ــل الذك ــتخدام العم ــق اس تطبي
التهوية هو مفتاح رئيسي لتجنب انتقال الفيروس.

قــد تحتــاج أوقــات تشــغيل التهويــة إلــى التمديــد بنــاء علــى اإلشــغال، فمــن غيــر المستحســن إغــالق التهويــة تمامــا،  	
ولكن يمكن خفض معدالت تشغيلها.

ينصح بإبقاء التهوية في دورات المياه قيد التشغيل 7/24.  	

يجب تبديل إعادة تدوير الهواء الداخلي إلى الهواء الخارجي بنسبة 100% وفحص معدات استرداد الحرارة
للتأكد من أن التسربات تحت السيطرة.

إن تنظيــف مصفــي الهــواء الخارجــي/ الداخلــي أمــر ضــروري، ويجــب أن يتــم اســتبدال المرشــحات العاديــة وأعمــال  	
الصيانة مع اتخاذ التدابير الوقائية المتعارف عليها بما في ذلك وقاية الجهاز التنفسي.

استعراض عام لتصميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
HVAC في المبنى والممارسات التشغيلية قبل إعادة فتحها:  

ينبغــي أن تعمــل النظــم الميكانيكيــة تحــت وضــع )مشــغول( لمــدة ال تقــل عــن أســبوع واحــد قبــل إعــادة  	
الفتح مع ضمان فتح قنوات الهواء الخارجية لتقييم النظام.

استعراض تصميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلجراء التعديالت المحتملة للنظام. 	

استعراض أوضاع تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 	

تسلسل العمليات 	

النقاط المحددة )درجة الحرارة والرطوبة( 	

الجداول )المشغولة وغير المشغولة( 	

التحقــق مــن أن المعــدات والنظــم تعمــل بشــكل صحيــح وأن لديهــا قــدرات معــززة لمعالجــة اعتبــارات  	
الصحة العامة، مع التركيز على المباني ذات نظام تدوير الهواء.

مراجعة ظروف توزيع الهواء للمساحات الحالية )موزع الهواء ومقيد الهواء والشبكات(. 	

ــكوى  	 ــة الش ــي حال ــق ف ــدت، والتحقي ــة، إن وج ــن المغلق ــي األماك ــواء ف ــودة اله ــكالت ج ــة مش مراجع
ومعالجة أوجه القصور التي يتم تحديدها.
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التفتيــش العــام علــى المســاحات لتحديــد أي مخــاوف محتملــة لتســرب الميــاه أو نمــو العفــن ممــا قــد  	
تؤثر سلبا على صحة األشخاص المتواجدين في المكان.

التحقــق مــن الفالتــر ألن الفالتــر المتســخة تؤثــر علــى تدفــق الهــواء وتســبب فــوارق فــي الضغــط.، تغييــر  	
وتنظيف الفالتر وفقا لحالتها وإلرشادات التصنيع.

زيادة نسبة العادم إذا كان ذلك ممكنا. 	

مراجعــة معــدالت تدفــق الهــواء فــي الهــواء الطلــق مقارنــة مــع اإلصــدار األحــدث للجمعيــة األمريكيــة  	
لمهندســي التدفئــة والتبريــد وتكييــف الهــواء )ASHRAE( القياســية 62.1 أو متطلبــات التعليمــات الحاليــة 

المعتمدة من قبل الدولة.

التحقــق مــن كميــة الهــواء الخارجــي بانتظــام لمعرفــة أي خطــر محتمــل مثــل العــادم القريــب وتوفيــر  	
التخليص المناسب. وإيقاف دارة الهواء القصيرة من أنظمة العادم القريبة.

توصية عامة حول كيفية تشغيل وصيانة نظام التدفئة والتبريد 
وتكييف الهواء

ــة لتوفيــر الراحــة لألشــخاص فــي حــدود ٪40 - ٪60  	 الحفــاظ علــى درجــة حــرارة الهــواء الداخلــي والرطوب
رطوبة نسبية ومن 20 درجة مئوية – 24 درجة مئوية.

تنظيــف أو اســتبدال فلتــر الهــواء التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء القائمــة إلــى MERV 10-12 الكفــاءة  	
قيمــة )ويفضــل MERV 13( أو أعلــى متوافــق مــع حامــل الفلتــر، وحــواف الفلتــر لمنــع التجــاوز. التأكــد مــن 
أن أنظمــة معالجــة الهــواء والمــراوح يمكنهــا التغلــب علــى انخفــاض الضغــط اإلضافــي مــن الفالتــر 

الجديدة والحفاظ على تدفق الهواء ضمن المستويات المقبولة.

ــى  	 ــاظ عل ــددة. والحف ــق المتع ــي ذات الطواب ــق المبان ــع طواب ــي جمي ــوط ف ــاوي الضغ ــى تس ــاظ عل الحف
ضغط إيجابي قليال بالمقارنة مع الخارج في المباني ذات الطابق الواحد والطوابق المتعددة. 

اإلغــالق باســتخدام الشــرائط للســماح بعــودة الهــواء إلــى أنظمــة تكييــف الهــواء المركزيــة فــي األماكــن  	
التــي قــد تواجــد فيهــا أشــخاص مصابــون واســتخدام مــراوح العــادم لتفريــغ الهــواء مباشــرة إلــى الخــارج 
بعيــدا عــن مســاحات التجمــع العامــة فــي الهــواء الطلــق، ومآخــذ الهــواء الخارجيــة والنوافــذ التــي يمكــن 

استخدامها.

التحقــق مــن الفصــل المناســب بيــن مآخــذ الهــواء الخارجيــة ومنافــذ تصريــف العــادم لمنــع / تقليــل إعادة  	
احتواء هواء العادم المحتمل أن يكون ملوثا.

النظــر فــي مراجعــة تدفــق الهــواء وكفــاءة النظــام مــن قبــل المتخصصيــن فــي التصميــم لتحديــد مــا إذا  	
كان مــن الممكــن توفيــر تهويــة إضافيــة دون أن تؤثــر ســلبا علــى أداء المعــدات وجــودة البيئــة الداخليــة 

للمبنى.

قياس ضغط المبنى بالنسبة  للخارج. ضبط تدفق الهواء في المبنى لمنع فرق الضغط السلبي. 	
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التشغيل أثناء وجود األشخاص في المنشأة
قيــاس / اتجــاه جميــع المعلومــات الممكنــة، بمــا فــي ذلــك درجــة الحــرارة )لمبــة جافــة(، والرطوبــة النســبية،   .1
وتركيــز ثانــي أكســيد الكربــون، واألشــخاص فــي المنطقــة، الــخ- يمكــن القيــام بذلــك مــن خــالل مقارنتهــا 
بنظــام أتمتــة المبانــي المركزيــة )BAS( إذا كان متاحــا- يمكــن اســتخدام األجهــزة المحمولــة إذا لــم تكــن 

المراقبة المركزية متاحة.

متابعــة التحكــم فــي درجــة الحــرارة، التحكــم فــي الرطوبة أو ارتفــاع تركيــز ثاني أكســيد الكربــون لمعالجة   .2
السبب/األسباب.

توثيق أي مالحظات غير عادية غير تلك التي يمكن تسجيلها بواسطة أنظمة التحكم.  .3

تبــادل المعلومــات ذات الصلــة بيــن جميــع المجموعــات المناســبة: الصيانــة والطاقــة والصحــة البيئيــة   .4
والسالمة، ومديري المباني، واإلدارة، وما إلى ذلك.

إنشاء منهجية لتتبع حاالت العدوى الخطيرة واإلبالغ عنها.  .5

إعــداد خطــة جــودة الهــواء فــي األماكــن المغلقــة وكذلــك سياســات الصيانــة للمعــدات الجديــدة /   .6
المضافــة مثــل منظفــات الهــواء المحليــة، وأجهــزة الترطيــب، والفلتــرة اإلضافيــة للمعــدات الميكانيكيــة، 

الخ.

التنظيف الصحيح والمنتظم على الفالتر ومراوح الشفط في المراحيض.  .7

تحديد منطقة يمكن استخدامها كغرفة عزل للحاالت المشتبه فيها.  .8

صيانة أنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء واستبدال الفالتر خالل 
جائحة كوفيد – ٩	

بالنســبة ألنظمــة التكييــف والتبريــد التــي يشــتبه تلوثهــا بفيــروس ســارسCoV -2، ليــس مــن الضــروري تعليــق 
صيانة النظام، بما في ذلك تغيير الفالتر، ولكن يجب اتخاذ احتياطات إضافية للسالمة.

لــم يتــم تقييــم المخاطــر المرتبطــة بمعالجــة الفالتــر الملوثــة بفيروســات كورونــا فــي أنظمــة التهويــة فــي  	
ظروف االستخدام الميداني.

ــل  	 ــة المحتم ــة تهوي ــي أنظم ــر ف ــتبدال الفالت ــة و/أو اس ــال الصيان ــون بأعم ــن يقوم ــال الذي ــى العم ــب عل يج
:)PPE( تعرضها للتلوث الفيروسي ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة

وضع الكمام الطبي  بالشكل الصحيح )N95 أو أعلى(  o

حماية العين )نظارات السالمة، النظارات الواقية أو وقاء الوجه(  o

القفازات ذات االستخدام الواحد  o

يجب األخذ باالعتبار السماح بالفلترة بشكل أكثر من المعتاد لتقليل مرات تغيير الفالتر. 	

عــدم الســماح بانخفــاض الضغــط حيــث يجــب زيادتــه بشــكل كاف لمنــع اختالفــات الضغــط فــي   o
الغرف.

التأكد من وجود الفالتر في إطاراتها.  o
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عندمــا يكــون ممكنــا، يمكــن تعقيــم الفالتــر باســتخدام محلــول مبيــض 10٪ أو أي مطهــر آخــر مناســب، مــن 
المعتمــد اســتخدامه ضــد ســارس-CoV-2، يرجــى الرجــوع إلــى موقــع وزارة الصحــة العامــة  لالطــالع علــى 
اإلرشــادات المتعلقــة بالتنظيــف والتعقيــم، قبــل إزالتهــا. يمكــن وضــع الفالتــر )فــي حــال تعقيمهــا او ال( فــي 

أكياس والتخلص منها في سلة المهمالت.

عنــد االنتهــاء مــن مهــام الصيانــة، يجــب علــى موظفــي الصيانــة غســل أيديهــم علــى الفــور بالمــاء  	
والصابون أو استخدام معقم اليدين القائم على الكحول.

فالتر الهواء الميكانيكية
ــة  	 ــدة إلزال ــائية ممت ــواد غش ــاف أو م ــن األلي ــامية م ــاكل مس ــى هي ــوي عل ــي تحت ــن األدوات الت ــون م تتك

الجســيمات مــن التيــار الهوائــي. بعــض الفالتــر لديهــا شــحن كهربائــي ثابــت يوضــع علــى األدوات لزيــادة 
إزالــة الجســيمات. جــزء مــن الجســيمات التــي تمــت إزالتهــا مــن الهــواء الــذي يمــر عبــر الفلتــر يطلــق عليــه 
»فعاليــة التصفيــة« وهــو قيمــة أقــل كفــاءة مســجلة لتقييــم قابليــة فلتــر الهــواء علــى التقــاط غبــار الهواء 

)MERV( في ظل الظروف القياسية.

يتــراوح الحــد األدنــى مــن كفــاءة فلتــرة الهــواء مــن 1 إلــى 16؛ القيمــة األعلى مــن الكفــاءة = فعالية   o
أعلى

الحــد األدنــى مــن كفــاءة فلتــرة الهــواء ≤ ISO( 13 أو ePM1( فعالــة فــي التقــاط الفيروســات   o
المحمولة جوا.

.)ISO تفضل الفالتر ذات قيمة الكفاءة 41 )أو ما يعادلها  o

تعــد فالتــر جســيمات الهــواء عاليــة الكفــاءة )HEPA( أكثــر فعاليــة مــن الفالتــر ذات قيمــة الكفــاءة   o
 16

تــؤدي كفــاءة التصفيــة المتزايــدة بشــكل عــام إلــى انخفــاض الضغــط المتزايــد عبــر الفلتــر. تأكــد مــن أن  	
أنظمــة التكييــف يمكنهــا التعامــل مــع تحســينات الفالتــر دون أي تأثيــرات ســلبية علــى فــروق الضغــط و/ 

أو معدالت تدفق الهواء قبل تغيير الفالتر.

وعمومــً، فــإن الجســيمات التــي يبلــغ قطرهــا الديناميكــي الهوائــي حوالــي 3.0 نانومتــر هــي األكثــر  	
اختراقً؛ تزداد الكفاءة فوق وتحت حجم الجسيمات.

تعتمد الفعالية الكلية للحد من تركيزات الجسيمات على عدة عوامل: 	

كفاءة التصفية  o

معدل تدفق الهواء من خالل الفلتر  o

حجم الجسيمات  o

موقع الفلتر في نظام التكييف أو منظف هواء الغرفة  o

لمزيد من المعلومات، راجع الملحق ASHRAE حول ترشيح وتنظيف الهواء 	
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المراجع

Appendix 
Appendix A: Minimum Ventilation Rates in breathing zone adopted from ASHRAE 

Occupancy Category

People Outdoor 

Air Rate Rp

Area Outdoor 

Air Rate Ra

Occupant Density

Default Values

Air 

Class

OS 

)6.2.6.1.4(

cfm/ 

person

L/s· 

person
cfm/

ft2

L/s·m2

#/1000 

ft2 or 

#/100 m2

Correctional Facilities

Booking/waiting 7.5 3.8 0.06 0.3 50 2

Cell 5 2.5 0.12 0.6 25 2

Dayroom 5 2.5 0.06 0.3 30 1

Guard stations 5 2.5 0.06 0.3 15 1

Educational Facilities

Art classroom 10 5 0.18 0.9 20 2

Classrooms )ages 5 to 8( 10 5 0.12 0.6 25 1

Classrooms )age 9 plus( 10 5 0.12 0.6 35 1

Computer lab 10 5 0.12 0.6 25 1

Daycare sickroom 10 5 0.18 0.9 25 3

Daycare )through age 4( 10 5 0.18 0.9 25 2
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Lecture classroom 7.5 3.8 0.06 0.3 65 1 ü

Lecture hall )fixed seats( 7.5 3.8 0.06 0.3 150 1 ü

Libraries 5 2.5 0.12 0.6 10

Media center 10 5 0.12 0.6 25 1

Multiuse assembly 7.5 3.8 0.06 0.3 100 1 ü

Music/theater/dance 10 5 0.06 0.3 35 1 ü

Science laboratories 10 5 0.18 0.9 25 2

Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone (Continued)

Occupancy Category

People 

Outdoor Air 

Rate Rp

Area Outdoor Air 

Rate Ra

Occupant Density

Default Values

Air 

Class

OS 

)6.2.6.1.4(

cfm/ 

per-

son

L/s· 

per-

son cfm/

ft2

L/s·m2

#/1000 

ft2 or 

#/100 m2

Educational Facilities (continued)

University/college laboratories 10 5 0.18 0.9 25 2

Wood/metal shop 10 5 0.18 0.9 20 2

Food and Beverage Service

Cocktail lounges 7.5 3.8 0.18 0.9 100 2

Cafeteria/fast-food dining 7.5 3.8 0.18 0.9 100 2

Kitchen )cooking( 7.5 3.8 0.12 0.6 20 2

Restaurant dining rooms 7.5 3.8 0.18 0.9 70 2

Food and Beverage Service, General

Break rooms 5 2.5 0.06 0.3 25 1 ü
Coffee stations 5 2.5 0.06 0.3 20 1 ü
Conference/meeting 5 2.5 0.06 0.3 50 1 ü
Corridors — — 0.06 0.3 — 1 ü
Occupiable storage rooms for liquids or gels 5 2.5 0.12 0.6 2 2

Hotels, Motels, Resorts, Dormitories

Barracks sleeping areas 5 2.5 0.06 0.3 20 1 ü
Bedroom/living room 5 2.5 0.06 0.3 10 1 ü
Laundry rooms, central 5 2.5 0.12 0.6 10 2

Laundry rooms within dwelling units 5 2.5 0.12 0.6 10 1

Lobbies/prefunction 7.5 3.8 0.06 0.3 30 1 ü
Multipurpose assembly 5 2.5 0.06 0.3 120 1 ü

Miscellaneous Spaces
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Banks or bank lobbies 7.5 3.8 0.06 0.3 15 1 ü
Bank vaults/safe deposit 5 2.5 0.06 0.3 5 2 ü
Computer )not printing( 5 2.5 0.06 0.3 4 1 ü
Freezer and refrigerated spaces )<50°F 

[10°C](

10 5 0 0 0 2

Manufacturing where hazardous materials 

are not used

10 5.0 0.18 0.9 7 2

Manufacturing where hazardous 

materials are used )excludes heavy 

industrial and chemical processes(

10 5.0 0.18 0.9 7 3

Pharmacy )prep. area( 5 2.5 0.18 0.9 10 2

Photo studios 5 2.5 0.12 0.6 10 1

Shipping/receiving 10 5 0.12 0.6 2 2

Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone (Continued)

Occupancy Category

People 

Outdoor Air 

Rate Rp

Area Outdoor 

Air Rate Ra

Occupant Density

Default Values

Air 

Class

OS )6.2.6.1.4(

cfm/ 

per-

son

L/s· 

per-

son cfm/

ft2

L/s·m2

#/1000 

ft2 or 

#/100 

m2

Miscellaneous Spaces (continued)

Sorting, packing, light assembly 7.5 3.8 0.12 0.6 7 2

Telephone closets — — 0.00 0.0 — 1

Transportation waiting 7.5 3.8 0.06 0.3 100 1 ü

Warehouses 10 5 0.06 0.3 — 2

Office Buildings

Breakrooms 5 2.5 0.12 0.6 50 1

Main entry lobbies 5 2.5 0.06 0.3 10 1 ü

Occupiable storage rooms for dry materials 5 2.5 0.06 0.3 2 1

Office space 5 2.5 0.06 0.3 5 1 ü

Reception areas 5 2.5 0.06 0.3 30 1 ü

Telephone/data entry 5 2.5 0.06 0.3 60 1 ü

Outpatient Health Care Facilities a,b

Birthing room 10 5 0.18 0.9 15 2

Class 1 imaging rooms 5 2.5 0.12 0.6 5 1

Dental operatory 10 5 0.18 0.9 20 1
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General examination room 7.5 3.8 0.12 0.6 20 1

Other dental treatment areas 5 2.5 0.06 0.3 5 1

Physical therapy exercise area 20 10 0.18 0.9 7 2

Physical therapy individual room 10 5 0.06 0.3 20 1

Physical therapeutic pool area — — 0.48 2.4 — 2

Prosthetics and orthotics room 10 5 0.18 0.9 20 1

Psychiatric consultation room 5 2.5 0.06 0.3 20 1

Psychiatric examination room 5 2.5 0.06 0.3 20 1

Psychiatric group room 5 2.5 0.06 0.3 50 1

Psychiatric seclusion room 10 5 0.06 0.3 5 1

Speech therapy room 5 2.5 0.06 0.3 20 1

Urgent care examination room 7.5 3.8 0.12 0.6 20 1

Urgent care observation room 5 2.5 0.06 0.3 20 1

Urgent care treatment room 7.5 3.8 0.18 0.9 20 1

Urgent care triage room 10 5 0.18 0.9 20 1

Minimum Ventilation Rates in Breathing Zone (Continued)

Occupancy Category

People 

Outdoor Air 

Rate Rp

Area Outdoor 

Air Rate Ra

Occupant Density

Default Values

Air 

Class

OS 

)6.2.6.1.4(

cfm/ 

per-

son

L/s· 

per-

son cfm/

ft2

L/s·m2

#/1000 

ft2 or 

#/100 m2

Public Assembly Spaces

Auditorium seating area 5 2.5 0.06 0.3 150 1 ü

Courtrooms 5 2.5 0.06 0.3 70 1 ü

Legislative chambers 5 2.5 0.06 0.3 50 1 ü

Libraries 5 2.5 0.12 0.6 10 1

Lobbies 5 2.5 0.06 0.3 150 1 ü

Museums )children’s( 7.5 3.8 0.12 0.6 40 1

Museums/galleries 7.5 3.8 0.06 0.3 40 1 ü

Places of religious worship 5 2.5 0.06 0.3 120 1 ü

Retail

Sales )except as below( 7.5 3.8 0.12 0.6 15 2

Barbershop 7.5 3.8 0.06 0.3 25 2 ü

Beauty and nail salons 20 10 0.12 0.6 25 2

Coin-operated laundries 7.5 3.8 0.12 0.6 20 2

Mall common areas 7.5 3.8 0.06 0.3 40 1 ü
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Pet shops )animal areas( 7.5 3.8 0.18 0.9 10 2

Supermarket 7.5 3.8 0.06 0.3 8 1 ü

Sports and Entertainment

Bowling alley )seating( 10 5 0.12 0.6 40 1

Gym, sports arena )play area( 20 10 0.18 0.9 7 2

Health club/aerobics room 20 10 0.06 0.3 40 2

Health club/weight rooms 20 10 0.06 0.3 10 2

Spectator areas 7.5 3.8 0.06 0.3 150 1 ü

Stages, studios 10 5 0.06 0.3 70 1 ü

Swimming )pool and deck( — — 0.48 2.4 — 2

Transient Residential

Common corridors — — 0.06 0.3 1 ü

Dwelling unit 5 2.5 0.06 0.3 F 1 ü

CFM = Cubic Feet per Minute, L/S = Liters Per Second , ft2   =  square feet, Ra = outdoor airflow rate required per unit, Rp =out-

door airflow rate required per person

Appendix B ; ASHRAE position document on filtration and air cleaning

MERV and application Guidelines:  
Std. 52.2 

Minimum 

Efficiency 

Reporting 

Value) MERV(

Application Guideline:

Typical Controlled 

Contaminant

Typical
Application: 
and Limination:

Typical Air Filter/ Cleaner Type

16

15

14

13

0.30 to 1.0 µm 

Particle Size All 

bacteria

Most tobacco 

smoke Droplet 

nuclei )sneeze(

Cooking oil Most 

smoke

Insecticide dust 

Copier toner Most 

face powder

Most paint 

pigments

Hospital inpatient 

care, General surgery, 

Smoking lounges, 

Superior commercial 

buildings

Bag Filters

Nonsupported )flexible( microfine fiberglass or 

synthetic media. 300 to 900mm) 12 to 36in( deep, 6 to 

12 pockets. Box Filteres, Rigid style cartridge filters 

150 to 300mm )6 to 12in.( deep may use lofted )air laid( 

or paper )wet laid( media. 
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12

11

1.0 to 3.0 µm 

Particle Size

Legionella

Humidifier dust
Lead dust

Superior residential

Better commercial 

buildings

Hospital laboratories

Bag Filters

Nonsupported )flaxible( microfine fiberglass or 

synthetic media. 300 to 900mm )12 pockets.

Box Filters

Rigid style cartridge filters 150 to 300mm )6 to 12in( 

deep may use lofted )air laid( or paper )wet laid( 

media. 

10

9

Milled Flour
Coal dust

Auto emissions 
Nebulizer drops
Welding fumes

8

7

6

5

3.0 to 10.0 µm

Spores

Hair spray

Fabric protector 

Dusting aids

Cement dust

Pudding mix

Snuff

Powdered milk

Commercial buildings 

Better residential 

Industrial workplaces 

Paint booth inlet air 

Pleated Filters:
Disposable, extended surface, 25 to 125mm )1to 5in( 

thick with cotton-polyester blend media, cardboard 

frame. 

Cartridge Filters:
Graded density viscous coated cube or pocket filters, 

synthetic media. 

Throwaway:
Disposable synthetic media panel filters.

4

3

2

1

> 10.0 µm Particle 
Size

Pollen

Spanish moss

Dust mites

Sanding dust

Spray paint dust

Textile fibers

Carpet fibers

Minimum filtration 

Residential Window 

air conditioners

Throwaway:

Disposable fiberglass or synthetic panel filters 

Washable

Aluminium mesh, latex coated animal hair or fram 
rubber panel filters

Electrostatic

Self charging )passive( woven polyearbonate panel 
filer
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MERV Rating Air Filter will 
trap Air 
Particles size 

.3 to 1.0 
mictrons

Air Filter will 
trap Air 
Particles size 
1.0 to 3.0 
microns

Air Filter will 
trap Air Particles 
size 3 to 10 
microns

Filter Type

Removes These Particles

MERV 1 <20% <20% <20% Fiberglass & Aluminum Mesh

Pollen, Dust Mites, Spray Paint,

Carpet Fiberes

MERV 2 <20% <20% <20%

MERV 3 <20% <20% <20%

MERV 4 <20% <20% <20%

MERV 5 <20% <20% 20% to 34% Cheap Disposable Filters

Mold Spores, Cooking Dusts,

Hair Spray, Furniture Polish

MERV 6 <20% <20% 35% to 49%

MERV 7 <20% <20% 50% to 69%

MERV 8 <20% <20% 70% to 85%

MERV 9 <20% Less than 50% 85% or better Better Home Box Filters

Lead Dust, Flour, Auto 

Fumes, Welding Fumes

MERV 10 <20% 50% to 64% 85% or better

MERV 11 <20% 65% to 79% 85% or better

MERV 12 <20% 80% to 90% 90% or better

MERV 13 Less than 75% 90% or better 90% or better Superior Commercial Filters

Bacteria, Smoke, Sneezes

MERV 14 75% to84% 90% or Better 90% or Better

MERV 15 85% to 94% 90% or Better 90% or Better

MERV 16 95% or Better 95% or Better 90% or Better

MERV 17 99.97% 95% or Better 99% or Better HEPA & ULPA

Viruses, Carbon Dust, <.30pm

MERV 18 99.997% 99% or Better 99% or Better

MERV 19 99.9997% 99% or Better 99% or Better

MERV 20 99.99997% 99% or Better 99% or Better

Illustration Provided by LakeAair/www.lakeair.com
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High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filters
	 By definition, true HEPA filters are at least 99.97% efficient at filtering 0.3 µm mass median 

diameter )MMD( particles in standard tests. 

	 Most penetrating paticle size may be smaller than 0.3 µm, so filtration efficiency of most 
penetrating particles can be slighty lower. 

	 HEPA filter efficiency is better than MERV 16.

	 DUE to hight pressure drops, HEPA filters may not be able to retrofitted into HVAC systems. 

	 To function property, HEPA filters must be sealed properly in filter racks. 

	 Filters are often delicate and require careful handling to prevent damage and preserve 
performance. 

	 HEPA filters can be located in HVAC systems or in: 

	 Portable HEPA Air Cleaners

	 Pre-Assembled Systems

	 Ad Hoc Assemblies
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