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وس كورونا  مرض  )COVID-19( 2019ف�ي

 ال�مامات وأغط�ة الوجه غ�ي الطب�ة

 قد یكون ارتداء الكمامات أو أغطیة الوجھ غیر الطبیة طریقة إضافیة لحمایة اآلخرین
من حولك، خاصةً عندما یكون التباعد الجسدي أمًرا صعبًا (مثال، في وسائل النقل العام، أثناء التسوق).وفیما یأتي بعض 

 النصائح حول ما تفعلھ الكمامات وأغطیة الوجھ 
 ومتى یمكنك التفكیر في استخدام واحدة منھا وكیفیة ارتدائھا بأمان. 

أو كان ھناك اشتباه في اإلصابة بھ، فاتبع  COVID-19لمنزل أعراض مرض إذا ظھرت علیك أو على أحد األفراد با 
 .إرشادات العزل الذاتي

 أسباب استخدام كمامة أو غطاء وجھ غیر طبي
ن الذين لديهم أعراض قل�لة أو  COVID-19�مكن أن ينتقل مرض  • من األفراد المصابني

 . ن  ال تظهر عليهم أي أعراض وال �دركون أنهم قد �كونون مصابني

ي لحما�ة اآلخ��ن من الرذاذ المعدي.   •  تم تصم�م ال�مامة أو غطاء الوجه غ�ي الطي�

 كما �مكن أن تمنع رذاذ األشخاص اآلخ��ن من الوصول إ� فمك أو أنفك.    •

ي �حدث فيها انتشار مرض  • ي المناطق الي�
ي ارتداء واحدة �ن

ر �ن
�
ي  COVID-19فك

�ن
ي قد ال �كون فيها   ممكًنا، مثال، وسائل النقل العام التباعد الجسديالمجتمع والي�

ة أو الص�دل�ات.   أو متاجر البقالة الصغ�ي

ي الذي �جب استخدامه  ما ن�ع ال�مامة أو غطاء الوجه غ�ي الطي�
ها. ال يوجد تصم�م أو مادة محددة  •  ُ�عرف أنها أفضل من غ�ي

إرشادات  )Public Health Agency of Canada( وكالة الصحة العامة ال�ند�ةتوفر   •
 �شأن ك�ف�ة صنع كمامات قماش�ة. 

ن ع� األقل و�مكن غسلها عدة مرات تأ� • د من أن كل كمامة قماش�ة مصنوعة من طبقتني
 دون فقدان الشكل أو تدهورە. 

ن أو األفراد غ�ي القادر�ن ع� ارتدائها، مثال • شخاص األ  ال تقدمها إ� األطفال األقل من عامني
خلعها �شكل صحيحأو  رتدائها �عانون من حالة طب�ة أو غ�ي قادر�ن ع� االذين 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-guide-physical-distancing.pdf?la=en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html


 

 

 

 

 

ي   ك�ف�ة ارتداء كمامة أو غطاء وجه غ�ي طي�
ف �د�ك  •  ثان�ة.  15لمدة ال تقل عن  بالصابون والماء أو مطهر �دين كحو�ي نظ�

ن ال�مامة واتأ�د من أنها مالئمة للتثب�ت  •  وجه)ل�شكل م��ــــح (بح�ث ال توجد فجوات بني
ن وحول الذقن.   لتغط�ة األنف والفم، أي أسفل العينني

تها بال��اط أو حلقات األذن حي� تكون م��حة وال تعيق التنفس والرؤ�ة.  •  ثبِّ

و�ذا فعلت ذلك،  - تجنب لمس الجزء األما�ي من ال�مامة أو غطاء الوجه أثناء ارتدائه •
ف �د�ك ع� الفور.   فنظ�

 �مكنك ارتداءها طالما أنها م��حة وقم ب�زالتها عندما تصبح متسخة أو رطبة أو تالفة أو �صعب التنفس من خاللها.   •

 لآلخ��ن.  تككمامِط  ال تع •

 ك�ف�ة خلع ال�مامات أو أغط�ة الوجه غ�ي الطب�ة القابلة للتنظ�ف والعنا�ة بها
 إمساك األربطة فقط وضعھا في الغسیل مباشرةً.اخلعھا بعنایة عن طریق  •

إذا اضطررت إلى استخدامھا مرة أخرى قبل الغسیل، فتأكد من طي الجزء األمامي منھا مقابل بعضھ لتجنب   •
 مالمستھ. ضعھا في كیس خاص، مثل الكیس الورقي.

ف یدیك على الفور بالصابون والماء أو مطھر یدین كحولي لمدة ال تقل عن  •  ثانیة. 15نّظِ

 تُغسل في الغسالة بالماء الساخن والمنظفات العادیة التي تقتل أي فیروسات. •

 المزید من المعلومات حول استخدام والعنایة الكمامات وأغطیة الوجھ غیر الطبیة والعنایة بھا. وزارة الصحةتوفر  •

 ملحوظة

قد ال توفر الكمامات وأغطیة الوجھ غیر الطبیة الحمایة الكاملة ضد الجسیمات الفیروسیة، خاصةً إذا كانت مثبتة  •
 بشكل غیر محكم.

 نظًرا إلى عدم اختبارھا وفقًا للمعاییر المعترف بھا، ستختلف فعالیتھا. •

ي هذە الوث�قة اعتباًرا من  ��ي
 2020مايو  21المعلومات الواردة �ن
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https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.ontario.ca/page/covid-19-stop-spread

