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 تحمينيوأنت   – أنا أحميك الكمامات: 

 

 ف تحمي نفسك وتحمي اآلخرين؟ كي

 إذا كنت مريضا. الزم البيت  .1

 اغسل يديك باستمرار.  .2

 خرين. ك وبين اآلمتر بين   1,5حافظ على مسافة   .3

 لكتروني. البريد اإلدشة أو خدمة الدرتواصل معهم عبر الهاتف،  ت  بإمكانك أن  لكنالتجمع مع اآلخرين،  مكانتفادى قدر اإل .4

 كمامة أو أي وسيلة بديلة )مثال الوشاح(. ة أو القطار(؟ قم بتغطية أنفك وفمك ب أنت في مكان عام )مثال في الحافلهل  .5

 

 ضع الكمامة؟  اذا ت لم

نتشار هذه  . تحول الكمامة دون اقطيرات في الهواء   تناثرتلما عطست أو سعلت أو تكلمت كألنه  بقناع الفموفمك تغطي أنفك 

 القطيرات. 

 ون. شخاص آخر أن تسقط القطيرات على أشياء يلمسها أأو  شخص آخرى المرض إلى عدو نقل من  ارتداء الكمامةيقلل 

 

 متى تضع الكمامة؟ 

 سنة  12ل من تفوق أعامرهم  كالكمامة إلزامي ل ارتداء 

 الحافالت أو في المحطة. موقف عند ومية،  عند ركوب المواصالت العم  •

 في المدرسة.  •

 متر بينك وبين زمالئك. 1,5فاظ على مسافة  ، إذا لم تستطع الحمكان العملفي  •

 : ترتديهاأن  ل يفض

 تجر. ملى سبيل المثال: في عخرين. ك وبين اآلبين  1,5افظ على مسافة في األماكن التي يصعب فيها أن تح •

 المتجر. على سبيل المثال: في فيها األشياء. يذهب إليها الناس بكثرة ويلمسون في أماكن  •

سنة، أشخاص يعانون  65ق أعمارهم  شخاص التي تفو األ ي مناعة ضعيفة. على سبيل المثال: خاص ذوإذا كنت تخالط أش •

 . تبااللتهاباكثر عرضة لإلصابة ئتين أو الكليتين واألشخاص األمن مرض السكري أو مشاكل في القلب أو الر

 إذا كنت مريضا فالزم البيت.  .األشخاص الذين يسكنون معك تنقل العدوى إلى حتى ال  إذا كنت مريضا  •

 . مريض شخص ب  تعتنيإذا كنت  •

 ؟ الكماماتوضع  معليهال يلزم   الذيناألشخاص هم  من

 طئ. ألنهم سيضعونها بشكل خا  سنة  12ن  عأعمارهم تي تقل الاألطفال  •

 عين.م يعانون من مرض مألنهاألشخاص الذين ال يستطيعون وضع الكمامة  •

 

 كيف يمكنك صنع كمامة؟ 

 كمامة: كيف تصنع جع هنا را

 )النيدرالندية، اإلنجليزية، الفرنسية واأللمانية(  كمامةنع فية صعن كي تعليمات  -
 فيديو تعليمات -
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 هل تستعمل وشاحا؟ 

 . 60تستعمل وشاحا بعد غسله على درجة حرارة  •

 وجهك. تلف الوشاح مرتين حول  •

 

 ؟ قماشكيف ترتدي كمامة مصنوعة من 

 . ديوالفي شاهد 

 الكمامة:  وضع

 . وضعهاك جيدا قبل يدي  اغسل •

 طاطية. األشرطة الم أو  طة األرب تمسكها فقط من  وضع الكمامة  عند •

 . ا جيد الشريط العلوي  ثبيتت ص على احر . بإحكام على أنفكضع الكمامة  •

 . جيداالشريط السفلي  تثبيت ص على على ذقنك بإحكام. احر ثبت الكمامة  •

 انب. بين الكمامة ووجهك من الجوا. احرص على أال يكون فراغ كمامة تماميجب أن يكون أنفك وفمك وذقنك تحت ال •

 

 مة: الكما ارتداء 

 .ها أثناء ارتدائهاتجنب لمسهل وضعت الكمامة؟  •

 بشكل أفضل. تمسكها فقط من األربطة الجانبية لتثبيتها تحس أن الكمامة ليست مثبتة جيدا؟   •

 ل الكمامة باستمرار زال ت   •

 

 ة: الكمام إزالة 

 ألشرطة المطاطية. بطة أو اتمسكها فقط من األر •

 غسل يديك جيدا. اأزلتها؟ هل  •

 قابل للتهوية. أو في كيس  ةنظيف  أرضية على ها هل تحتاج إلى إزالة الكمامة للحظة؟ مثال: للشرب. ضع •
 كمامة. يه العدها بتنظيف المكان الذي وضعت علقم ب 

 

 متى تستعمل كمامة جديدة؟ 

 ساعات.  8ستعمل كمامة جديدة كل  ت  •

 . قناعا جديدافورا  متسخا أو مبلال؟ استعمل ع ناالق هل أصبح •

 لمين في الصف. ساعات. مثال: بالنسبة للمع  4تحتاج أن تتكلم كثيرا؟ استعمل قناعا جديدا كل   •

 

 ة؟ كيف تغسل الكمام

 كمامة بداخله. المع تغسل الكيس  مغلق. ش قمامن يس تعملة في كمامات المسكضع ال •

 مع باقي الغسيل.  60حرارة  في آلة الغسيل وعلى درجة بمسحوق الغسيل   اتغسله •

 لكمامات. لفقط  إناء خصص . خطب في إناء لل  قم بغليهاأو  •

 قم بكيها على درجة حرارة مرتفعة. مامة على درجة حرارة منخفضة؟ هل غسلت الك •

 . حرص على غسل يديك جيدا هل لمست قناعا متسخا؟ مثال لوضعه في آلة الغسيل. ا •

 ك تحتاج إلى كمامتين.مما يعني أن  تريد استعمال الكمامة من جديد؟ يجب أن تكون الكمامة جافة تماما •
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 ؟ قناعال حافظ على نظافةتكيف 

 ضع كيس القماش الخاص بالكمامات في مكان ثابت ونظيف.  •

 طاطية. غسل يديك جيدا قبل أخذها. تمسك الكمامة فقط من األربطة أو األشرطة المتريد أخذ كمامة نظيفة؟ ا •

 ث طعامك. لو ت قد ها أن الفيروس. كما برودة ال تقضي على ألن ال ال تضع الكمامة في البراد أو المجمد •

 

 

    


