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 عام
 

على وســـــــــــــائل الحماية  زيادة الطلبل الحالي منذ بداية العام 19-يداالنتشـــــــــــــار العامل  لجائحة  و أدى 

ز املختصـــــــث  للبح   وذلك على مســـــــتوى العال   الشـــــــخصـــــــية وبصـــــــورة  ا ـــــــة الكمامات كما أنه حفَّ

تاحة في الوقت الحالياومراجعة  ل أنواع 
ُ
 . لكمامات امل

 )األنف والف (  إ  كمامة   بصــورة عامة
ُ
ل  ط ت ِّ

 
الد اع األول ملنع امليكروبات التي تنتشــر مع الرذاذ مث

من التقاط  حولكمن  اآل رينفي حماية هذه الكمامة ســاعد ت  حي  أو نقاط  ــرث ة متناهية الصــرر

 مصاب عندما تكو    ق   ا ةلالفث وس الناتج عن عملية التنفس أو التحدث أو تصفية الح
 
دو  أ   ا

ميمهـــا    ـــالكمـــامـــات الطبيـــة الجراحيـــة ت  تصـــــــــــــأعراض للمرضتعرف ذلـــك ودو  أ  ت هر عليـــك أ  

 
 
حماية املرضـــاو ذو     و ا  الررض األســـا ـــاي م اا في البدايةالكمامة لحماية املحيطث  بمرتد  أســـاســـا

 العمليات من طاق  الجراحث  ومساعديا  غرف الجروح واألعضاء املفتوحة في 

 و 
ُ
التي نتخذها للمســـــــــاعدة في إبطاء انتشـــــــــار  ث وس  ورونا  االحت ازية التدابث  أحد الوجهكمامات  عد  ت

التباعد ال يرني عن أهمية  ي ب التنويه إلى أ  ارتداء الكمامة (. ومع ذلك  إنه19- و يد)املســـــــــــــت د

ينبغي اســــــــتخدام الكمامات في إطار اســــــــت اتي ية شــــــــاملة   حي  الوقائية اإلجراءاتمن  االبدن  وغث ه

لتو ث  مســـــتوى  اف  ال يكف  اســـــتخدام الكمامات وحده    وإنقاذ األرواح تدابث  كبح انتقال العدوى ل

الحفاظ على مســـــا ة المنة ال تقل عن  أ  يت ا ق ذلك مع. بل ينبغي 19-من الحماية ضـــــد عدوى  و يد

. والكمــامــةاآل رين  والحرص على تن يف اليــدين كشـــــــــــــكــل مســـــــــــــتمر وتحــا ـــــــــــــاي ملس الوجــه  مت ين من

تحمي األشخاص الذين يرتدوناا من اإل ابة بالعدوى  وبإمكاناا  الطبية الكمامات فإن بصورة عامة

 كذلك منع املصابث  بأعراض املرض من نقل العدوى إلى اآل رين. 

 

  بل و رضـــــــــــــه  جتماعي )الجســـــــــــــد  إ   ـــــــــــــ   التعبث (عملية التباعد اال اقت اح ل  يت  
 
يمكن أ   ألنهإال

 
 
  يلعب دورا

 
العلماء يســــتخدم و  و ــــرامة.تطبيقه بحزم  إذا ما ت  انتشــــارهفي كبح املرض والحد من  هاما

 
ُ
 ن

ُ
 R naught}املضاعفة وأطلقوا عليه رق    آل رين العدوى على نقل  املصاب باملرض  قياس ملقدرة  

(R0)}  متوسط عدد األشخاص  يبث  هو  و 
ُ
ر ضث  اللتقاط العدوى من الشخص املصابامل   .ع 

زام تاالل    ف  حالةالتقريرهذا ملحق في  التوضـــــــــــــيحية تالرســـــــــــــومابعض نحاول تقريب املعنو بســـــــــــــو 

في  مسة أيامه األعراض كعد  يلع%  إ  الشخص املصاب )الذ  ت هر 75بالتباعد الجسد  بنسبة 

  ( يمكناملتوســــط
 
  أ  ينقل العدوى لشــــخصــــث  ونصــــف تقريبا

 
زام تاالل وفي حالة .كعد حوالي ثالثث  يوما

%  قط  إ  الشــــخص املصــــاب الذ  ت هر عليه األعراض يمكن أ  ينقل العدوى لخمســــة 50بنســــبة 
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  ثالثث كعــد حوالي  عشـــــــــــــر شـــــــــــــخصــــــــــــــا

 
على االطالق كعمليــة التبــاعــد  ــإ   التزامفي حــال عــدم أمــا  .يومــا

  )406( عدوى لعددلا أ  ينقل ص املصاب ذو األعراض يمكنالشخ
 
 .نفس املدةفي  شخصا

ذات االســـــــــــتخدام  الكماماتيرجع إلى اإلغريق والروما    إ   كماماتاســـــــــــتخدام اإلنســـــــــــا  للأ   رغ 

 
 
ا عــــام و أوا ر القر  التــــاســـــــــــــع عشـــــــــــــر   الطبي ل  ت هر إال على يــــد الطباــــب والجراح   1897تحــــديــــد 

تطورت بمرور األيــام من طبقــات   ث  لطــبالكمــامــة في م ــال االــذ  أد ــل  (بيركييــ  بول ) الفرنســـــــــــــاي

من التفا يل التي توردها الشر ات  والكثث     ايب  والفالتر الشاش الطبي البسيطة إلى طبقات النانو

رة للكمامات   .الطبية في يومنا هذا املصنعة واملطو 

كعمل دراســـــــات علمية  مارس شـــــــهر نااية فيقامت من مة الصـــــــحة العاملية    19- و يد جائحة ب هور 

( واســـــــــــــتعمال الكمامات )األقنعة( وذلك عن )الجســـــــــــــد للتأكد من جدوى عملية التباعد االجتماعي 

ت  القيــام ااــا في منــاطق  دراســــــــــــــاتبيــانــات وتحليــل  لــدراســــــــــــــةكنــدا في طريق مركز أبحــاث متخصـــــــــــــص 

املختلفــة ومــدى  الكمــامــات أنواع بث  الفروقــات علىكــذلــك  والتعرف   العــال حول جررا يــة مختلفــة 

   وعلمي احصائ  تحليل كعد  و لصت  حالة ألف 26 من أكث  الدراسة شملتو   قدرتاا على الحماية

أو  صـــــــــــــلبةال وادمن املاملحمول  وكذلك  رذاذال قطراتوضـــــــــــــع الكمامة ياد  لتو ث  حماية من  أ  إلى

 .يحتاج ألنواع أ رى من الكمامات  إنهبمادة زيتية  ختلطةاملأو  الزيتيةأما املواد   سائلةال

 قد  لصــــــــــت الدراســــــــــة إلى أهميته في الحماية من العدوى  وقدرت أما بالنســــــــــبة للتباعد الجســــــــــد   

الحمــايــة يتضــــــــــــــاعف بمقــدار زيــادة  وأ  معــدلأقــدام(  7املســــــــــــــا ــة النموذجيــة للتبــاعــد بمت ين )حوالي 

 .وهكذا ..بمعنو أ  املت  الواحد يحقق ضــعف نســبة الحماية  واآل رين املصــاب املســا ة بث  الشــخص

 )راجع امللحق(

   بـالنســـــــــــــبـة الرتـداء الكمـامـة
 
هي  Respirators)أ  مـا ُيعرف بـأقنعـة التنفس )  قـد اتحـــــــــــــ  وثبـت علميـا

في   يلياا األنواع املختلفة من امليكروبات والجزيئات العالقة األ رى من تو ث  الحماية كفاءة في  األعلى

يرتــــدياــــا املمــــارســـــــــــــو  الطبيو  أثنــــاء التي  احيــــة أو كمــــامــــة الجراحــــةاألقنعــــة الجر بــــالت تاــــب مــــا ُيعرف 

ملنثور القطرات الســـــــــــــائلة )الرذاذ( والهباء الجو  افي ملنع الكائنات الحية الدقيقة العمليات الجراحية 

 .إلى    وأنف ُمرتد  الكمامةمن الو ول 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Berger
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 من الدليل الهدف
 

في إطار است اتي ية شاملة من لتوضيح أهمية ارتداء األقنعة )الكمامات( إعداد دليل ارشاد  مرجعي 

لتوضـــــــــــــيح  وكذلك  في حال وجود جوائح ومهددات بيولوجية تدابث  كبح انتقال العدوى وإنقاذ األرواح

 .وبعض وسائل الحماية الشخصية األ رى  أنواعها املختلفة

 أهمية الدليل
 

الفي ظل عدم وجود عقار ُمعث   كعالج للمرض وعدم التو ـــــــــل إلى لقاح المن    حتو اليوموُمعتمد  و ع 

د التام بااللتزام بوســائل الحماية الشــخصــية واتباع  اإلرشــادات يبقى من األهمية بمكا  التأكيد والتقي 

الكمامات  ال يكف  اســـــــــــــتخدامتنفيذها  حي  التي توضـــــــــــــ  ذلك من تباعد جســـــــــــــد  واحت ازات ي ب 

 عور خلق شـــــي قدألنه   19-وحده لتو ث  مســـــتوى  اف  من الحماية ضـــــد عدوى  و يد
 
 زائف ا

 
ن ملباألما   ا

   مــا ياد   دو  أ  يحقق  وائــد واضـــــــــــــحــة يرتــديــه
 
إلى الت اخي في ممــارســــــــــــــة التــدابث  الوقــائيــة املســـــــــــــل

 .بفائدتاا  مثل التباعد الجسد  ون ا ة األيد 

 التطبيق نطاق

 للحد من انتشار األمراض املعدية واألوبئة املطلوب لنشر الوعي الصحي املجتمع واملاسساتأ راد 

 
 
 يمكن االستفادة منه في هذا الجانب  ليكو  مرجعا

 )الجهات الصحية( واملراجعةاإلعداد الشر اء في 

 املعنية بالدليل الجهات

  والصحية بما  ياا الجهات األ اديمية  ا ة الجهات واملاسسات والقطاعات العامة والخا ة
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 تصنيف وسائل الحماية الشخصية 

 أ. الكمامات
 

 الكمامات القماشية الكمامات الورقية الكمامات الجراحية الكمامات الطبية

 
ُ
من قبل األطباء  على نطاق واســع ســتخدمت

والعـاملث  في القطـاع الصــــــــــــحي والـذين له  

 .اتصال مباشر باملرضاو

قد يكو   ولكن ملرتدياا قدم حماية كبث ة ت

غث  مريح ألناــــــا تعرقــــــل عمليــــــة  اارتــــــدا هــــــ

الــتــنــفــس رغــ   ــعــــــالــيــ ــاــــــا فــي كــبــح د ــول 

% 95جزيئـــــات الهواء الصــــــــــــرث ة بنســــــــــــبـــــة 

بحج  الجزيئــات  مرتبط (N) والتصــــــــــــنيف

 .ميكرو  على األقل 0.3التي يبلغ قطرها 

 

 :درجات الحماية

  = 95الفث وسات% 

     100 =البكتث يا% 

  = 100ذرات الربار% 

 =100حبوب اللقاح التي تثث  الربو% 

 

يحتـــاج  الكمـــامـــات/هـــذا النوع من األقنعـــة

مـة للتـأكـد من إطبـاق الكمـامـة  ا تبـار مالء 

بالطريقة  أناا موضــــــــــــوعةو كشــــــــــــكل ســــــــــــلي  

   الصــــــــــــحيحــة
 
 الوظيفــة تاد ا لن  ـإناــ وإال

 .املطلوبة

 ألناــــــا تســــــــــــبــــــب 
 
 ــــــــــــعوبــــــة في عمليــــــة ن را

لفت ة  ُينصــــــــــــ  بـــارتـــدا اـــا   ـــإنـــه ال التنفس

 في ســـــــــاعات  مس تت اوز  مســـــــــتمرة زمنية

 املتوسط

 

رتدا ها اعبارة عن شرائط قماشية يت  

  على األنف والف 

الــمـجـ   ةذاذ والــقــطــرات كــبــثــ  ر تــمــنــع الــ

 ن
 
 .سبيا

 

 

 :درجات الحماية

  = 95الفث وسات% 

  =    80البكتث يا% 

  = 80ذرات الربار% 

  تـثـثـ  الـربـو= حـبـوب الـلـقــــــاح الـتـي

80% 

 

 

ولكن من  ال تبــار هــذا النوع ال يحتــاج 

 Faceاملمكن أ  يصــــــــــــاحبه واقي للوجه 

shield 

  .وُيستعمل ملرة واحدة

وســــــــــــادة ورقية مرنة يت  وضــــــــــــعها  وق 

 األنف والف  بواسطة أشرطة مطاطية 

تعمل  قط على تو ث  راحة شـــــخصـــــية 

 ضد الربار املزعج غث  السام

 الكائنات الحية الدقيقة منال تحمي 

 

 

 

 :درجات الحماية

  = 0الفث وسات% 

  5= البكتث يا% 

  = 5ذرات الربار% 

  =حبوب اللقــــــاح التي تثث  الربو

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

نواع وفي ظــــل عــــدم تو ر األ   عنــــد الضــــــــــــرورة

سياسة   الل تطبيقأو الكمامات  األ رى من

 الجميعبواسطة  استعمالهايمكن   الح ر

صنع من القطن أو القطن املخلوط
ُ
 .ت

ي ـــب أ  تحتو  الكمـــامـــات القمـــاشــــــــــــيـــة على 

    األنسجة:عدة طبقات من 

 طبقة دا لية من مادة ما ة مثل القطن

طبقـة وســــــــــــطى من مـادة غث  منســــــــــــوجـة مثـل  

 .   البولي بروبيلث 

طبقـــة  ـــارجيـــة من مـــادة غث  مـــا ـــــــــــــــة  مثـــل 

 .البولاست  أو مزيج البولاست 

 استخدامها أكث  من مرة كعد غسلهايمكن 

الررض من الكمــامــات القمــاشــــــــــــيــة هو حبس 

عنــد الحــديــ  مرتــدياــا     املنطلق منالرذاذ 

 أو السعال أو العطس

إ  مطالبة الجميع بارتداء كمامات قماشــــــــــــية 

عن قد يســــــاعد في الحد من انتشــــــار الفث وس 

دو  إدراكه   19بكو يــــــد طريق املصـــــــــــــــــابث  

 .لذلك

او عند  يللعاملث  في القطاع الصـــــــحال تصـــــــل  

 مخالطة املرضاو

 :درجات الحماية

  = 0 ث وسات% 

  = 50بكتث يا% 

  حبوب اللقـــاح التي  50= ذرات الربـــار%

 %50=  تثث  الربو

    

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://qz.com/1820138/high-priced-n95-masks-appear-in-facebook-ads-and-shopify-stores/&psig=AOvVaw1PfYFVJoOaZGAc-glKS5Vs&ust=1597724519425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCGg-ixoesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.com/EasyEast-3-Layer-Disposal-Breathable-Elastic/dp/B0868WLF4C&psig=AOvVaw0-r9jAx5vDxI0vgHUlE3Di&ust=1597724631648000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCVvp-yoesCFQAAAAAdAAAAABAD
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 واملطابقة / مختب ات بلدية دب للجودة  يظب أبووزارة الصحة ووقاية املجتمع/ من مة الصحة العاملية/م لس 

 )Respiratorsالتنفس: ) تصنيف أقنعة

 

عرف ب
ُ
ـــــــــــــــــت  أ  . وبالرغ  منتحدد درجة الكفاءة لفلت ة ونســـــبة الحماية أو منع امليكروبات من الد ول   واألرقام   N95   /  N99 /N100  ـ

 أناا 
 
يمكن ارتداء القناع ت عل عملية التنفس أكث   ــــــعوبة وتقلص املدة الزمنية التي زيادة النســــــبة تزيد من درجة الكفاءة والحماية إال

 . ياا

 عن طريق املعهد الوطني للســــــــــــالمة والصــــــــــــحة املهنيةيت  األقنعة هذا النوع من الشــــــــــــهادات املعتمدة ملعايرة  ت در اإلشــــــــــــارة هنا إلى أ 

  NIOSH)األمريك  )

 مختلفة با تالف البلدا    ف  االتحاد األوروب  تستخدم رموز كما ت در اإلشارة إلى أ  
 
 FFP 1,2,3نفس النوع من األقنعة يحمل رموزا

 . KN95الرمز  N95  بانما في الصث  يحمل القناع N95, 99,100في مقابل 

 

 ب. واقي الوجه
ـــتخدامه لررض الحماية من ــــوائل الحيوية التي يمكن أ  تتطاير من األنف والف  لشــــــخص ما  و ــــــول  يت  اســـ إلى الســ

يمكن أ  تكو  مصـدر  طر لنقل عوامل ممرضـة. وعادة يت  اسـتخدامه بواسـطة العاملث  في الحقل  اآل رين  والتي

- و يد لتو ث  حماية للعينث  في مواجهة جائحة N 95)الصـحي ب انب اسـتخدام الكمامات الجراحية أو التنفسـية )

  .ك زء من وســائل الحماية الشــخصــية 19
 
ارتداء    اســتخدامه بواســطة األطفال الذين ال يســتطيعو  كما يمكن أيضــا

ـــــية ــ ــ ـــحية أو نفسـ ــ ــ ــ ـــــباب  ـ ــ ــ بلبس و لع الواقي بطريقة  على نحو  اص االهتمامي ب وفي هذه الحالة  ( الكمامات )ألسـ

 عدم التسبب في إيذا ا .ل سليمة

أ   هو ُيفت ض   حماية شــــخصــــية غث  مكتملة حي  ال تد ل املرشــــحات ك زء من مكوناتهيعتب  واقي الوجه وســــيلة 

الوضــع في االعتبار غســله مع ضــرورة تثبيته حول جانبي الوجه تحت الفك مباشــرة. لويت  ربطه   يرطى الوجه بأكمله

حال تعدد االســـتخدام  وذلك في %70)وتطهث ه )بالصـــابو  واملاء واســـتخدام كعض املن فات( ث  اســـتعمال الكحول )

 .  املتكرر في إتال ها تن يفالرسل و سبب التال ي تيار األنواع التي   وبالتالي   إنه ُينص   بالنفس الواقي

على ميكروبات  يحتو   متطاير قدفي الوقت الحالي يمكن اعتبار واقي الوجه وســــــــــــــيلة لحماية العينث  من د ول رذاذ 

ـــــد عن طريق العث تنفذ  ــ ــ ــ ـــبية لبقية أجزاء الوجه  دا ل الجســ ــ ــ ــ ــ  اســـــــــــــتخدامه في حال عدم . وحماية نســ
 
ويمكن أيضـــــــــــــا

ــــد .  ــ ــ ــ ــ ـــــرط التباعد الجسـ ــ ــ ــ  لتقارير من مة الصـــــــــــــحة العاملية ومن مة إمكانية تحقيق شــ
 
ــــف  إ  كعضوو قا ــ ــ ــ ــ  اليوناسـ

 رى من أجل الحصول على نوع يو ر حماية 
ُ
 .أشملالبحوث ت
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   إرشادات هامة

 :ةالشخصي الوقاية أجهزة الرتداء الصحيح الترتيب

 .الرداء .1

ولكمامة ا .2
 
س جهاز أ  ئ .ُمال  كشكل وتعديله التنف 

و الوجه   قناع .3
 
 .الواقية الن ارات أ

 .القفازات .4

 .(الجاو  الطبية الواقية ) العباءة .5

 كفاءتها من يزيد كاملة الشخصية الوقاية أجهزة استخدام

 ؟الكمامة الطبية أرتديكيف 

  يديك بفركهما بمطهر كحولي أو كرسلهما باملاء والصابو  قبل ملس الكمامة  ن ف. 

 ال تستخدم كمامة سبق ارتدا ها أو تعرضت  .تفحص الكمامة للتأكد من أناا غث  ممزقة وال مثقوبة

 .للتلف

 د الطرف العلو  للكمامة   -حد 
 
 .حي  يوجد الشريط املعدن  عادة

 حدد الطرف الدا لي للكمامة  وهو الجهة البيضاء عادة. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.irudek.com/en/ppe-products/covid-19-products/face-shield/face-shield-tony&psig=AOvVaw0qtNiNRAhO88esX_hSh2i5&ust=1600158037910000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNis0a2b6OsCFQAAAAAdAAAAABAJ
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  ضع الكمامة على وجهك بحي  ترط  أنفك و مك وذقنك  وتأكد من عدم ترك أ   راغات بث  وجهك

 .والكمامة

 اضرط على الشريط املعدن  لتثبيته    يأ ذ شكل أنفك. 

 تلمس الطرف األمام  من الكمامة أثناء استخدامها لت نب التلوث 
 
ر أال

 
  ن ف   تذك

 
وإذا ملس اا  طأ

 .يديك

 ؟الكمامة الطبيةخلع أكيف 

   رك يديك باملطهر الكحولي أو اغسلهما باملاء والصابو  أقبل ملس الكمامة . 

 انزع الشريطث  من  لف الرأس أو األذنث   دو  ملس الجهة األمامية من الكمامة. 

 ا عن وجهك  .عند إزالة الكمامة  انحنِّ إلى األمام واسحب الكمامة كعيد 

  ستخدم الكمامات الطبية مرة
ُ
ص من الكمامة كعد  لعها على الفور  .واحدة  قطت

 
في  ندوق  برمياا تخل

 .نفايات مرلق

 ن ف يديك كعد ملس الكمامة. 

 استبدلها إذا أ بحت متسخة أو رطبة  و انتبه لحالة الكمامة. 

  :الكمامة حاالت وجوب ارتداءأمثلة على 

 لذهاب إلى أ  مت ر أو  يدلية أو طباب أو مستشفىا. 

 املقيمث  معك غث مع األ دقاء واألسرة  تاملتنزهافي الحدائق أو ت مع ال.  

 ي أ   عالية عامة  ارجية أو دا لية  مثل ت مع رياضاي أو سوق زراعي أو  عالية حملة من ف عالت م

 .الحمالت

  أو مشاركة الر وب سيارة األجرةر وب الحا لة أو. 

  في شارع مزدح  ومكتظ باملارة السث. 

 ارتداؤها:يجب  ال أو  ةغير مطلوبالكمامة فيها كون تالحاالت التي أمثلة على 

 أو في الجوارسث  في املمشاو ال. 

 الرياضة بصورة عامة صالقيام بتمرينات أو أنشطة شاقة  أثناء الجر  أو ر وب الدراجة أو حص.  

 دو  الثانية من العمر األطفال. 

 أ  شخص لديه  عوبة في التنفس. 

  يمكنه نزع القناع دو  مساعدة الأ  شخص. 
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 أ  شخص لديه سبب طبي أو سلو   يمنعه من ارتداء القناع. 

 بعض اإلرشادات حول وضع الكمامة القماشية ونزعها: 

 .مهما قبل وبعد ارتداء الكمامة ونزعها
 اغسل يديك أو عق 

 .ضع الكمامة على  مك وأنفك 

 وتأكد من أناا ترط   مك وأنفك كشكل مريح  اربطها  لف رأسك أو استخدم حلقات األذ  لتثبي اا

. 
 
 ومْحك

 .ال تلمس الكمامة أثناء ارتدا اا 

 .مهما  إذا ملست  الكمامة عن طريق الخطأ  اغسل يديك أو عق 

  مة في كاس قابل لإلغالق  ابتلتإذا لها بكمامة أ رى ن يفة. ضع الكمامة املستخد  الكمامة أو اتسخت  بد 

 إلى أ  تتمكن من غسلها.

 نزع الكمامة عن طريق  ك الربطة أو ر ع حلقتي األذ  دو  ملس وجهك أو الجزء األمام  من الكمامة.ا 

 .ا كعد نزع الكمامة  اغسل يديك  ور 

  ا أو في  . ال بأس كرسلها مع املالكس األ رى.اللة الرسيلاغسل الكمامة بانت ام بالصابو  واملاء يدوي 

للوقاية من  لقفازات في أوساط املجتمع املحليباستخدام االصحة العاملية نظمة مهل توص ي  

 ؟الوبائية األمراض عدوى الانتقال 

  القفازات في أوساط املجتمع.  ارتداء القفازات قد يزيد من مخاطر العدوى ال توصاي املن مة باستخدام

ألنه قد ياد  إلى أ  ينقل الشخص العدوى لنفسه أو لآل رين من  الل ملس األسطح امللوثة ث  ملس 

 الوجه.

  توصاي املن مة  باإلضا ة إلى تدابث  التباعد الجسد   بنصب محطات عمومية لن ا ة اليدين عند

  و ا ة األماكن التي يت  التعامل  ياا مع الجمهور  مراكز التسوق  ومخارج األماكن العامة  مثلمدا ل 

ن البلدا  من املساعدة على الوقاية من تفشاي 
 
 تحسث  ممارسات ن ا ة اليدين على نطاق واسع يمك

 .19- ث وس  و يد

  وصاي ااا السلطات املحلية في كشكل منت   على املمارسات التي تاأل راد على االطالع املن مة  وتح

 منطق ا .

 

 

 

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
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 :(االرتداء من االنتهاء بعد (الشخصية الوقاية أجهزة استخدام عند يصح ال وما يصح ما

 ْن  عملأ  ."ملتسخ ن يف" مِّ

  
 
ْحمي املحيطة امللوثة واألسطح األشياء ملس من ْل قل  .والبائة ن يواآل ر  نفسك  لت 

 ك   تلمس ال و وجه 
 
ُل  أ عد 

ُ
  ت

 
 .امللوثةِّ  بالقفازاتِّ  الشخصيةِّ  الوقايةِّ  أجهزة

 اليدين عن القفازات كعدأ. 

 لأل رين الشخصية الوقاية أجهزة تعديل أو ملس ت نب. 

 أ رى  قفازات وضع قبل يديك ن ف ث  تمزقت  إذا القفازات انزع. 

 :الشخصية الوقاية أجهزة نزع ترتيب

 القفازات تنزع  
 
 تلوث األكث  ألنااأوال

 
  .ا

 الواقية الن ارات أو الوجه قناع زعين. 

 الرداء زعين. 

  ُينزع 
 
 .ةأو الكمام القناعوأ ث ا

 :)في حال تم استخدامها( :القفازات نزع كيفية

 الرسغ من قريبا الخارجي الطرف أمسك. 

  
 
 .كعدالقفاز  ع اا تنزع ل  التي األ رى  باليدوأمسكه  عن اليد ق  ب ذبه كعيدا

  تحت رسغ القفاز املتبق اليد التي أ بحت بدو  قفاز  إ بعق  بإد ال.  

  القفازين.ق  كسحبه من الدا ل لتصنع حاوية لكال 

 تخلص من القفازات في حاوية مناسبة. 

  
 
 ن 

ْ
  ف

 
  .باملاء والصابو  أو املطهر يديك جيدا

 :اختبارات فحص جودة الكمامة

 املختب  في البكتث يا ترشيح كفاءة (BFE)  

 الجسيمات ترشيح كفاءة. 

 مقاومة التنفس. 

 تطاير مواد سائلة رذاذمقاومة ال(). 

  لالشتعال.القابلية 
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 اختبار ملعرفة لبس الكمامة بشكل مريح ويفي بالغرض:

 تثبيت الكمامة على األنف. 

  وجود إمكانية لوضع واقي للعينث. 

 إمكانية التحدث بوضوح. 

 وضعية الكمامة على الوجه والذقن. 

 : N95)قناع التنفس ي )لقناع الصحيح لت يتثبال تحددالتي بعض الخواص 

   تثبَّ ُم أ  يكو 
 
 .بصورة مريحة على الذقن ا

   تثبَّ الخيط املر ق ُم أ  يكو 
 
  ا

 
 .بحي  ال يت ك  ر ة لسقوط القناع تماما

   تثبَّ ُم أ  يكو 
 
 . الل  ا لة األنف ا

  متناسبث  مع طول املسا ة من األنف للذقن أ  يكو  الشكل والمج. 

   تحريكهتكو  هنالك إمكانية لأ. 

 .معاينة شكل الت كيب أمام املرالة للتأكد من تثبيته بالصورة املطلوبة واملريحةي ب  −

 Fit testing)) الصحيحة بالطريقة الكمامة وضع من لتأكدل هنالك كعض ا تبارات −

 :Gown)عباءة الوقاية الطبية )

ـــــية  إنه من  ـــــخصــ ـــــائل الحماية الشــ الضـــــــرورة بمكا  دراســـــــة وتحديد نوع الخطر الذ  يمكن مثل أ  نوع من وســ

ـــــيلة األ ــ ــ ــ ـــــب. ون د أ  مركز التعرض له وذلك ال تيار الوســـ ــ ــ ــ قد حدد  والوقاية م اا األمريك مكا حة األمراض نســـ

 وسائل يمكن من  اللها انتقال امليكروب والعدوى:ثالث 

  . وجود ا تالط مع أشخاص مصابث  )مباشر وغث  مباشر(1

 .الجهاز التنفساي رازات إبواسطة  .2

 .الحدي  -الكحة-العطس  اللرذاذ متطاير يحتو  على ميكروبات منبعثة من اشخاص مصابث   بواسطة. 3

ـــــع في االعتبار نوع )وهي مقصــــــورة على العاملث  في الحقل الصــــــحي( عند ا تيار عباءة الوقاية الطبية  ي ب الوضـ

ـــفاتاا وتوا ق ذلك  ــ ــ ــ ــ ــــنوع م اا وموا ـــ ــ ــ ــ ــ مع مقدرتاا على تو ث  الحماية املطلوبة بالتوا ق مع نوع الخطر املادة املصــ

كمــا أ  هنــالــك العــديــد من اال تبــارات التي يمكن القيــام ااــا لفحص مقــدرة وســــــــــــــيلــة  الــذ  يمكن التعرض إليــه.

 .بالررض املطلوبيفا اا إلتأكد من الوقاية ل
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 :الواقي العازل  الرداء زعن

 األربطة  ك. 

 الكتفث  عن وانزعه واألكتاف الرقبة تحت الرداء تحت اليدين ضع. 

 ي هر ال بحي  الدا ل إلى امللوثة الخارجية الناحية لف  
 
 .م اا الن يفة الناحية إال

  
 
 .حزمة شكل علي هُ لف   أو هُ ْق ب  ط

 الرداء انزع  
 
 .واألكتاف الرقبة عن كعيدا

  لذلك املخصص الكاس في م اا تخلص األربطة  ك. 
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 :اليدين نظافة

 املخصص الكحول  استخدم أو والصابو   باملاء مباشرة الشخصية الوقاية أجهزة نزع كعد يديك ن ف 

 .األيد  لتعقي 

 الذ  املكا  في األيد  لرسيل املخصص الكحول  أو الحوض مثل اليدين من فات توا ر من تأكد 

 .تحتاجه

 العدوى  انتشار منع أساس هو األيد  غسيل. 

 أجهزة باقي نزع تمامإ قبل اغسلهما  متسختث  ورأي اما الشخصية الوقاية أجهزة نزع أثناء كايد تلوثت إذا 

 .الشخصية الوقاية
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 ملحق )1(   أثر تطبيق إجراءات التباعد الجسد  في تخفيض عدد اإل ابات باملرض
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ـــــخص   جســـــــد  يت  انتشـــــــار العدوى كســـــــرعة أكب التباعد االلتزام بالفي حال عدم  ـــــاب أ  ُم واحد بحي  يمكن لشــ صــ

  أشخاص 406 ـيتسبب  بي نقل العدوى ل
 
  في  ت ة ثالثث  يوما

 
 .تقريبا
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