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.مسألة هامة جدًّا بالنسبة لمدارس بوسطن العامةنوعية الهواء الداخلية 

معلمين تساهم جودة الهواء الداخلي الجيدة في توفير بيئة إيجابية للطالب، وألداء ال

مدرسة تتحد هذه العناصر لمساعدة ال. والموظفين، والشعور بالراحة والصحة والعافية

في مهمتها األساسية

".تربية األطفال -

U.S. EPAوكالة حماية البيئة األمريكية -

التابع " IAQ Tools for Schools"إرشادات برنامج BPSتتبع مدارس بوسطن العامة 

مخاطر لوكالة حماية البيئة األمريكية وهي تطبق نهًجا متعدد المستويات للحد من ال

.لبرنامج إدارة جودة الهواء الداخلي

للمدارس إلدارة جودة الهواء الداخلي الجيدة IAQتعريف أدوات جودة الهواء الداخلي 

:تشمل ما يلي

التحكم في الملوثات المحمولة في الهواء؛● 

إدخال وتوزيع هواء خارجي كافي؛ و● 

.المحافظة على درجة حرارة ورطوبة نسبية مقبولة● 
U.S. EPA’s IAQ Tools for Schools



فحوصات بيئية مدرسية سنوية● 

BPSفحص تجريه مدارس بوسطن العامة ○ 

وفحص تجريه هيئة الصحة العامة في بوسطن○ 

صيانة وقائية وإصالحات للمباني● 

عمليات وصيانة وإصالح معدات وأنظمة تكييف الهواء● 

والتدفئة والتهوية

مراقبة جودة الهواء الداخلي ورفع التقارير عنه● 

حساسات جودة الهواء الداخلي ولوحة التحكم عبر ○ 

اإلنترنت

مراقبة درجة الحرارة والتحكم فيها● 

التحكم في العفن والرطوبة● 

(IPM)إدارة متكاملة لآلفات ● 

التنظيف● 

اإلدارة الكيميائية● 

إدارة المخلفات● 

مكافحة الخمول● 

سياسة بيئة خالية من التبغ والنيكوتين● 

-BPSبرنامج إدارة جودة الهواء الداخلي في مدارس بوسطن العامة 

نهج متعدد المستويات للحد من المخاطر



جودة الهواء الداخلي و الجدول الزمني للتهوية: 19كوفيد 

أغسطس –مارس 

رية صيانة وقائية وتعديالت جا

على أنظمة التدفئة والتهوية

وتكييف الهواء؛ تم استبدال

فلتر12000

27000يجري اآلن فحص 

نافذة 

2020

أغسطس-يوليو 

أن بشإرشاداتس للمدار استالم 

COVID-19 منCDC و

DESE وASHRAEوغيرهم

مدارس بوسطن العامة تنشيء

وثائق امتثال

2020

سبتمب  

اختبار جودة الهواء الداخلي 

للمباني المدرسية وإصدار 

النتائج

مروحة6437توزيع 

2020

أكتوبر

ختبار جودة الهواء الداخلي ا

للمباني اإلدارية وإصدار 

النتائج

ي بدء عمليات التدقيق البيئ

السنوي للمدارس

2020

نوفمب  

س اختبار التبادل الجوي للمدار

(  HIPP)ذات األولوية العالية 

وإصدار النتائج

جهاز تنقية 5,164توزيع 

HEPAهواء 

2020

ديسمب  

طلب تقديم عروض ألجهزة 

استشعار لجودة الهواء 

الداخلية

اختبار تبادل الهواء في 

المدارس المتبقية

2020

اير  مارس-فب 

اختبار تبادل الهواء في 

المدارس المتبقية

4327االنتهاء من تركيب 

MERV-13فلتر من طراز 

2021

أبريل

ACHاالفراج عن نتائج اختبار 

االنتهاء من إجراء إصالحات 

12000كان ال بد منها على 

نافذة

2021

يونيو

االنتهاء من عقد جهاز 

استشعار جودة الهواء الداخلي

اكتمال التدقيقات البيئية 

السنوية للمدارس

2021

أغسطس-يونيو 

مة تم استبدال جميع فالتر أنظ

التدفئة والتهوية وتكييف

وأجهزة تنقية HVACالهواء 

الهواء

2021

ديسمب  -يوليو 

تنفيذ مبادرة حساسات جودة

الهواء الداخلي

2021

المستقبل

.تركيب مكيفات الشباك

ة في توسيع التهوية الميكانيكي

المزيد من المدارس

2021



5

جودة الهواء والتهوية

ذا تمكنت منطقة مدارس بوسطن العامة من تحقيق كل ه

للمساعدة في توفير جودة هواء ESSERبتمويل من 

.مناسبة للمدارس

استمرار تحسين وصيانة جودة الهواء 

أشهر 6يتم تغيير الفالتر على أجهزة تنقية الهواء كل● 

.وحسب الطلب

Mervتجري صيانة فالتر ●  أشهر بناًء 6-3كل 13

على إرشادات خاصة بالمعدات

ا هناك مراوح وأجهزة تنقية هواء إضافية متوفرة أيضً ● 

عند الطلب من أي مدرسة للمساعدة في زيادة جودة 

.الهواء أيًضا



6 جودة الهواء في الداخل

مبادرة جهاز استشعار

؟لماذا تركب حساسات جودة الهواء في األماكن المغلقة

مراقبة طبقة الحد من المخاطر ورفع التقارير عنها

يمها جمع بيانات جودة الهواء الداخلي ومراقبتها وقياسها وتقي● 

.من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة وإجراء التحسينات

معدالت تُستخدم مستويات ثاني أكسيد الكربون كمؤشر على○ 

.التهوية المناسبة وتبادل الهواء

.التواصل والتثقيف بشأن مقاييس جودة الهواء الداخلي● 

رسية تأسيس تعاون وثقة لدى الوكالة حول موضوع بيئات مد● 

.BPSصحية في مدارس بوسطن العامة 



7 جودة الهواء في الداخل

مبادرة جهاز االستشعار

ودة حاليًا بتثبيت مستشعرات لجBPSتقوم مدارس بوسطن العامة 

لعامة الهواء الداخلي في جميع الغرف الصفية في مدارس بوسطن ا
BPS .سيقوم كل جهاز استشعار بتسجيل مقاييس جودة الهواء

:التاليةIAQالداخلية 

(CO2)ثاني أكسيد الكربون ● 

(CO)أول أكسيد الكربون ● 

(PM10)اإلجمالي -الجسيمات المحمولة في الهواء ● 

(PM2.5)قابلة للتنفس -الجسيمات المحمولة في الهواء ● 

(T)درجة الحرارة ● 

(٪RH)الرطوبة النسبية ● 

مستشعًرا تم تركيبها4,047: المرحلة األولى، الغرف الصفية

:المرحلة الثانية

مكتب الممرضة● 

المكتب الرئيسي● 

(مستشعر خارجي لخط األساس)سطح المدرسة ● 





الصفية الغرففي ترتيب لتوجيه التغييرات التي تحصل IAQالداخلي تُستخدم بيانات جودة الهواء 

.ولمالحظة أي عمل إضافي يجب القيام به للوصول إلى أفضل جودة للهواء والتهوية

دات التهوية سبيل المثال ال الحصر، فتح نافذة أو ضبط إعدااإلضافي،على يمكن أن يشمل العمل 

.، أو تحديد مصدر المستويات المرتفعة والتحكم فيهHVACوالتدفئة وتكييف الهواء 

ية وفقًا للتوصيات الفيدرالIAQمعايير جودة الهواء الداخلي BPSاعتمدت مدارس بوسطن العامة 

وستتخذ والتوصيات الخاصة بالوالية والمدينة بشأن جودة الهواء الداخلي والتهوية في المدارس،

هذه . إجراءات بشأن التجاوزات خارج تلك المعاييرBPSإدارة مرافق مدارس بوسطن العامة 

اإلجراءات محددة باقتضاب في خطة جودة الهواء الداخلي والتهوية الخاصة بمدارس بوسطن

.BPSالعامة 
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(بقان انط)يترك على النظام الميكانيكي الحالي •

بوصات 4افتح نافذة واحدة قابلة للتشغيل حتى •

(ان امكن)

افتح باباً واحداً يواجه الممر•

شغل جهاز تنقية هواء واحد•

ن استراتيجيات للغرف الصفية لتحقيق مستوى أمثل م

تغيير الهواء كل ساعة


