إدازح ٍنبيحخ اىؼدٗٛ

إستخداو كًاياث انقًاش في انًجتًع
 يقديت:

ْٕبك أدىخ ٍزصاٝدح ػي ٚأُ األشخاب اىخرٝ ِٝؼخبُّ٘ ٍخِ ٍخس م٘يٞخد 91 -ثخدُٗ ظٖخ٘ز أػخسا أٗ يخ ٜاىَساحخو األٗىخٍ ٚخِ
اىؼخخدٗ ٙقجخخو ظٖخخ٘ز األػخخسا َٝنخخِ أُ ٝعخخبَٕ٘ا يخخ ٜاإلّزقخخبه اىَمزَؼ خ ٜى خ َس م٘يٞخخد  .91-ظزعخخبػد اىنَبٍخخخ غٞخخس اىيجٞخخخ
(مَبٍخ اىقَبغ) ي ٜاىحد ٍِ اّزشبز اىؼدٗ ٙي ٜاىَمزَغ ػِ طسٝق اىزقيٞو ٍِ اّزشبز اىخسذاذ اىزْفعخٍ ٜخِ األشخاب اىَبخبثِٞ
اىر ِٝقد ال ٝؼسيُ٘ حز ٚأٌّٖ ٍببثُ٘ ٗقجو أُ رظٖس ػي ٌٖٞاألػسا  ،مَب رقيو مَٞخ اىسذاذ اىحبٍو ىيفٞخسٗض اىخرَٝ ٛنخِ أُ
ٝبو إى ٜاىشاص ااىرٝ ٛسرد ٛاىنَبٍخ.
 أنىاع انكًاياث:
انكًايت انطبيت  :رعزادً ىينخ٘ادز اىيجٞخخ ٗاىَسضخٍ ٗ ٚقخدٍ ٜاىسػبٝخخ ىَسضخ ٚم٘يٞخد  19-يخ ٜاىَْخصه .
خخسِٝ
َٝنِ أُ َْٝغ اظزاداً اىنَبٍخبد اىيجٞخخ اّزشخبز اىخسذاذ اىزْفعخٍ ٜخِ شخاص ٍبخبة إىخ ٚأشخاب
ٗٝحد ٍِ اىزي٘س اىَحزَو ىيجٞئخ ث٘اظيخ اىسذاذ.
انكًايت عانيت انكفاءة (يثلم  :)N95,FFP2رعخزادً ااىنَبٍخخ ػبىٞخخ اىنفخبءح ٍخِ قجخو اىنخ٘ادز اىيجٞخخ فقل
ٗذىل ّعجخ ىزؼسضٌٖ اىنثٞف ىيفٞسٗض أثْبء اىزؼبٍو ٍغ اىَسضخ .ٜرقخً٘ ٕخرٓ اىنَبٍخخ ثفيزخسح اىٖخ٘اء اىخداخو
إىخ ٚاىشخاص اىخرٝ ٛسرخدٖٝب ٗال رقخً٘ ثفيزخسح اىٖخخ٘اء اىاخبزص ٍخِ اىشخاص أثْخبء اىصيٞخسٗ .ثبىزخبى ٜال َٝنخخِ
إزرداءٕب ٍِ قجو ٍسض ٚم٘يٞد 19-أٗ اىَشزجٔ ثٌٖ ٝو ػي ٌٖٞإزرداء اىنَبٍخ اىيجٞخ.

انكًايت غير انطبيت (كًايت انقًاش) :رز٘يس ٕرٓ اىنَبٍبد ثأشنبه ٍازيفخ َٗٝنِ ربْٞؼٖب ي ٜاىَْصه ٍِ
اىقَخخبغ أٗ اىَْعخخ٘ابد األخس ٕ.ٙخرٓ اىنَبٍخخخ ىٞعخخذ ٍاببخخخ ىدظخخزاداً ٍخخِ قجخخو اىنخخ٘ادز اىبخخحٞخ أٗ
اىَسضٗ ٚال رعزادً ي ٜاىسػبٝخ اىَْصىٞخ ىحبالد م٘يٞد .19-إال ي ٜحبىخ ػدح ر٘يس مَبٍخ طجٞخ.

 فىائد ويخاطر إرتداء انكًايت غير انطبيت (كًايت انقًاش) في انًجتًع:
فىائد إرتداء انكًايت
ر٘يس اىحَبٝخ ي ٜاألٍبمِ اىَصدحَخ اىز ٜال َٝنِ يٖٞب
اىَحبيظخ ػي ٚاىزجبػد اىَمزَؼٜ
اىرٝ ِٝؼَيُ٘ ػي ٚارببه ٗثٞق ٍغ

ر٘يس اىحَبٝخ ىألشاب
اىمَٖ٘ز
رقيو ٍِ خيس اىزؼس ىإلصبثخ ثبىَس
ال رظٖس ػي ٌٖٞأػسا

ٍِ اىَسض ٚاىرِٝ

يخاطر إرتداء انكًايت
إذا رٌ اظزاداً اىنَبٍخ ثشنو غٞس صحٞح (ٍثو إزرداءٕب
ثشنو خبطئ  ،ىَعٖب ٍِ األٍبً أثْبء اىيجط أٗ اىايغ  ،خيؼٖب
ثب٘زح خبطئخ أٗ ٍشبزمزٖب ٍغ اٟخس )ِٝيقد ٝؤد ٛذىل إىٚ
شٝبدح خيس اىزي٘س ٗاإلصبثخ ثبىَس

 اإلرااااث







ٝمت إزرداء ىينَبٍخ غٞخس اىيجٞخخ (مَبٍخخ اىقَخبغ) يخ ٜاألٍخبمِ اىزخٝ ٜنخُ٘ يٖٞخب اىزجبػخد اىَمزَؼخ( ٜاىَحبيظخخ ػيخٚ
ٍعبيخ ٍزس إىٍ ٚزس ِٝث ِٞاألشاب ) غٞس ٍَنِ (ػي ٚظجٞو اىَثبه ٍ ،حدد اىجقبىخ ،اىبخٞدىٞبد ،اىَاخبثص ٍٗحيخبد
اى٘ق٘د) ٗػْدٍب ٝحدس اإلّزشبز اىَمزَؼ ٜىيَس .
ٝمت أُ ٝنُ٘ ٍعزادً اىنَبٍخ غٞس اىيجٞخخ (مَبٍخخ اىقَخبغ) ػيخ ٚدزاٝخخ مبيٞخخ ثزؼيَٞخبد اإلظخزاداً اىبخحٞح ىينَبٍخخ
ٗأُ ٖٝزٌ ي ٜاىَقبً األٗه ثْظبيخ اىٞد ٗ ِٝداة اىؼيط ٗاىعؼبه ٗرداثٞساىزجبػد اىَمزَؼخٗ ٜغٞسٕخب ٍخِ اىزداثٞساى٘قبئٞخخ
اىََٖخ  .يئظزاداً اىنَبٍخ ال ٝغْ ٜػِ ثقٞخ اىزداثٞس اى٘قبئٞخ .
األٗى٘ٝخ إلظزاداً اىنَبٍخ اىيجٞخ ٕ ٜىيؼبٍي ِٞيٍ ٜمبه اىسػبٝخ اىبحٞخ ٍٗقخدٍ ٜاىسػبٝخخ اىَْصىٞخخ ىَسضخ ٚم٘يٞخد-
ٗ 91اىَسض.ٚ
يبقخد ٛاىخ٘ػ ٜأٗ األشخاب ذٗٛ
ٝمت ػدً إظزاداً اىنَبٍخ ىألطفبه اىسضغ ٗاألطفبه دُٗ ظِ ػبٍ، ِٞاألشاب
اإلػبقخ اىر ِٝال ٝعزيٞؼُ٘ إشاىخ اىقْبع ثأّفعٌٖ.

 إرتداء وخهع انكًايت غير انطبيت (كًايت انقًاش):
أيرا ضروريًا نتقهيم يخاطر انتقال انعدوي
باننسبت نجًيع أنىاع انكًاياث ،يعد االستخداو وانتخهص انسهيى نهكًايت ً
كيفيت ارتداء كًايت انقًاش:


رأمد ٍِ أُ اىنَبٍخ ّظٞفخ ٗغٞس ربىفخ ٗابيخ قجو االظزاداً.



ّظف ٝدٝل ػِ طسٝق غعيَٖب ثبىَبء ٗاىببثُ٘ أٗ يسمَٖب ثبىنح٘ه قجو ٗضغ اىنَبٍخ.



ضغ اىنَبٍخ ػيٗ ٚاٖل ٍغ اىزأمد ٍِ أّٖب رغي ٜاىفٌ ٗاألّف ٗاىرقِ ثبىنبٍو ٗ ،ازثيٖب
ثئحنبً أٗثجذ حيقبد األذُ اىَيبطٞخ ثئحنبً ىزقيٞو أ ٛيم٘اد ث ِٞاى٘أ ٗ اىنَبٍخ .



رمْت ىَط اىمصء األٍبٍ ٍِ ٜاىنَبٍخ أثْبء ازردائٖب ٗإذا قَذ ثيَعٖب قٌ ثزْظٞف اىٞدِٝ
ثبظزاداً ٍيٖس األٝد ٛاىرٝ ٛحز٘ ٛػي ٚاىنح٘ه أٗ اغعو ٝدٝل ثبىَبء ٗاىببثُ٘.

كيفيت خهع كًايت انقًاش :


ٝمت أُ ٝحس



قٌ ثايغ اىنَبٍخ ػِ طسٝق يل اىسثبط ٍِ اىايف أٗ ٍِ خده يل حيقبد األذُ اىَيبطٞخ

األيساد ػي ٚػدً ىَط أػٗ ٌْٖٞأّفٌٖ ٗيٌَٖ ػْد خيغ اىنَبٍخ .

ٗرمْت ىَط اىمصء األٍبٍ ٍِ ٜاىنَبٍخ.


ثؼد اىايغ أٗ ميَب قَذ ثيَط اىنَبٍخ اىَعزادٍخ ػِ غٞس قبد  ،قٌ ثزْظٞف اىٞد ِٝػِ
طسٝق غعيَٖب ثبىَبء ٗاىببثُ٘ أٗ يسمَٖب ثبىنح٘ه.



قٌ ثزغٞٞس اىنَبٍخ ػْدٍب ربجح زطجخ ث٘احدح ّظٞفخ ٗابيخ.

يجب غسم كًايت انقًاش بشكم روتيني اعتًااًا عهً وتيرة االستخداو  ،اغسهها جيلدًا بانًلاء انسلاخا وانًنتفلاث ،
ثى استخدو يكىاة ساخنت أو إنقعها في يحهىل كهلىر بنسلبت  980( 0.05٪يلم يلاء  20يلم كهلىر سلائم) نًلدة 10
اقائق ثى ااطفها جيدا ً قبم انتجفيف في انشًس.

 كًايت انقًاش يحهيت انصنعَٝ :نِ اظزاداً اىنَبٍخ اىَبْ٘ػخ ٍحيٞب ً ٍِ األقَشخ ٗاألدٗاد اىَز٘يسح ي ٜاىدٗىخ
ثزنيفخ ٍْافضخ.
تصنيع كًايت انقًاش يحهيا ً (اإلنتاج انًحهي ):
ينبغي يراعاة انًيزاث انتانيت:
 أُ رزنُ٘ اىنَبٍخ ٍِ طجقبد ٍزؼددح ٍِ ّعٞج ذٗ َّسح خٞظ ٍسرفؼخ )(High Thread Count
 اىْعٞج اىَعزادً ي ٜاىيجقخ اىابزاٞخ ٝفضو أُ ٝنُ٘ ٍقبًٗ إلٍزبب اىع٘ائو. اىْعٞج اىَعزادً ي ٜاىيجقخ اىداخيٞخ ٝمت اُ ٝعبػد ػي ٚإٍزبب اىع٘ائو. إظزاداً قَبغ يسمح بالتنفس بصورة مريحة بحيث ال رنُ٘ ْٕبىل صؼ٘ثخ ي ٜاىزْفط.
ٝ مت أُ ربٌَ اىنَبٍخ ثحٞذ رغي ٜاىفٌ ٗاألّف ٗاىرقِ ثبىنبٍو.
ٝ مت أُ تتناسب الكمامة بشكل مريح مع جانب الوجه دُٗ اىحباخ إى ٚاىيَط أٗ اىزؼدٝو ثَمسد ٗضؼٖب.
 أن تكون مؤمنة برباط يربط على مؤخرة الرأس أو حلقات مطاطية توضع على األذن.
 إستخدام قماش يمكن غسله وتجفيفه دون تلف أو تغيير في الشكل.

 انًراجع:
1- Community Use of Masks, Africa Union & Africa CDC
https://africacdc.org/download/community-use-of-face-masks/
2- Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-1, CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-facecover.html

