وزارة الصحة اإلتحادية
اإلدارة العامة للجودة والتطوير واإلعتماد

إدارة مكافحة العدوى

إلدرلأزككفحمأدة عوي

إستخدام كمامات القماش في المجتمع
❖ مقدمة:

هناك أدلةامأزايدةاعلأ أنأدألأداصااااياكيأدةانةمأة اك ألأزمأزرضأك فياع -أ19أباأعوألأظه رأد ردضأدوأفيأدةمردحا أداوةنأزمأ
دة عوىأقب أظه رأدا ردضأةمكمأدألأةسكهم دأفيأدإل اقكلأدةمجام يأةامرضأك فيعأ.19-أساسك عأدةكمكزمأأغيرأدةطبيمأ(كمكزمأ
دةقمكش)أفيأدةحعأزمأد اشاكرأدة عوىأفيأدةمجام أ مأررة أدةاقأي أزمأد اشاكرأدةرذدذأدةانفسايأزمأداصايكيأدةمااكبيمأدةنةمأقعأ
الأة رف ألأحانأد همأزاكب ألأوقب أدألأ تظهرأ أيهمأدا ردضأ،أكمكأتقأ أكميمأدةرذدذأدةحكز أةأفيروسأدةنيأةمكمأدألأةا أإةيأ
دةشيصأددةنيأةرتعيأدةكمكزم .أ
❖ أنواع الكمامات:
الكمامة الطبية :أتسااايعمأةأك دلرأدةطبيمأودةمرضاانأوأزقعزيأدةر كةمأةمرضاان ك فيعأ19-أفيأدةمنيلأ.أ
ةمكمأدألأةمن أدسااايعدمأدةكمكزكاأدةطبيمأد اشااكرأدةرذدذأدةانفساايأزمأصاايصأزاااكأأإةنأدصاايكيأ خرةمأ
وةحعأزمأدةاأ ثأدةمحام أةأبيئمأب دسطمأدةرذدذ.
االي ة الكفااءة (مثا :)N95,FFP2أتساااااياعمأددةكماكزامأ اكةياأمأدةكفاكءل زمأقبا أدةك دلرأدةطبيامأفقطأ
الكمااماة ع ا
وذةكأ ساابمأةا رضااأهمأدةكثيفأةأفيروسأدثنكءأدةا كز أز أدةمرضااي.أتق مأهنهأدةكمكزمأبفأارلأدةه دءأدةعدخ أ
إةنأدةشاااايصأدةانيأةرتاعةهاكأوالأتق مأبفأارلأدةه دءأدةياكرخأزمأدةشاااايصأأدثناكءأدةيفير.أوباكةااكةيأالأةمكمأ
إرتعدءهكأزمأقب أزرضنأك فيع19-أدوأدةمشابهأبهمأة أ أيهمأأإرتعدءأدةكمكزمأدةطبيم.

الكمامة غير الطبية (كمامة القماش):أتا فرأهنهأدةكمكزكاأبأصاككلأزياأفمأوةمكمأتااني هكأفيأدةمنيلأأزمأ
دةقمكشأدوأدةمنساا تكاأداخرى.هنهأدةكمكزمأأةيساامأزياااااامأةمسااايعدمأزمأقب أدةك دلرأدةاااحيمأأدوأ
دةمرضنأوالأتسايعمأفيأدةر كةمأدةمنيةيمأةحكالا أك فيع.19-أإالأفيأحكةمأ علأت فرأكمكزمأربيم.

❖ فوائد ومخاطر إرتداء الكمامة غير الطبية (كمامة القماش) في المجتمع :أ
فوائد إرتداء الكمامة
أت فرأدةحمكةمأفيأدازككمأدةميلحممأدةايأالأةمكمأفيهكأ
دةمحكفظمأ أنأدةابك عأدةمجام يأ أ
ت فرأدةحمكةمأأةألصيكيأدةنةمأة مأ ألأ أنأدتاكلأوثي أز أ
دةجمه ر أ
تقأ أزمأخطرأدةا رضأةإلصكبمأبكةمرضأزمأدةمرضنأدةنةمأ
الأتظهرأ أيهمأد ردض أ
أ

مخاطر إرتداء الكمامة
إذدأتمأدسايعدمأدةكمكزمأأبشك أغيرأصحيحأ(زث أإرتعدءهكأ
بشك أخكرئأ،أةمسهكأزمأدازكمأدثنكءأدةأبسأدوأدةيأ أ،أخأ هكأ
با رلأخكرئمأدوأزشكركاهكأز أدآلخرةم)أأفقعأةؤليأذةكأإةنأ
زةكللأخطرأدةاأ ثأودإلصكبمأبكةمرض أ
أ
أ

❖ اإلرشادات
✓

✓

✓
✓

ةجا أإرتاعدءأةأكماكزام أغيرأدةطبيامأ أ(كماكزامأدةقماكش) أفيأدازاككمأدةايأةك ألأفيهاكأدةاباك اعأدةمجام ي أ(دةمحاكفظامأ أنأ
زساكفمأزارأإةنأزارةمأبيمأداصايكي)أغيرأزمكمأ( أنأسابي أدةمثكلأ،أزحماأدةبقكةمأ،دةاايعةيكا،أدةميكبيأوزحطكاأ
دة ق ل)أو نعزكأأةحعثأدإل اشكرأدةمجام يأةأمرض.
ةج أدألأةك ألأزساااايعمأدةكمكزمأغيرأدةطبيمأ(كمكزمأدةقمكش) أنألردةمأككفيمأبا أيمكاأدإلساااايعدمأدةااااحيحأةأكمكزمأ
ودألأةهامأفيأدةمقكمأداولأبنظكفمأدةيعةمأو لدأأدة طسأودةسااا كلأأوتعدبيردةابك عأدةمجام يأوغيرهكأزمأدةاعدبيردة قكئيمأ
دةمهممأ.أفإسايعدمأدةكمكزمأالأةغنيأ مأبقيمأدةاعدبيرأدة قكئيمأ.
داوة ةمأإلسااايعدمأدةكمكزمأدةطبيمأأهيأةأ كزأيمأفيأزجكلأدةر كةمأدةاااحيمأوزقعزيأدةر كةمأدةمنيةيمأةمرضاانأك فيع-
19أودةمرضن.
ةج أ عمأإساايعدمأدةكمكزمأأةألرفكلأدةرضا أودارفكلألوألأسامأ كزيمأ،داصايكيأأفكقعيأدة يأدوأداصايكيأذويأ
دإل كقمأدةنةمأالأةساطي ألأإزدةمأدةقنكعأبأ فسهم.

❖ إرتداء وخلع الكمامة غير الطبية (كمامة القماش):
أمرا ضروريًا لتقلي مخاطر انتقال العدوى
بالنسبة لجميع أنواع الكمامات ،يعد االستخدام والتخلص السليم للكمامة ً
كيفية ارتداء كمامة القماش:
•
•
•
•

تأكعأزمأدألأدةكمكزمأ ظيفمأوغيرأتكةفمأوتكفمأقب أدالسايعدم.
ظفأةعةكأ مأررة أغسأهمكأبكةمكءأودةاكب ألأدوأفركهمكأبكةكح لأأقب أوض أدةكمكزمأ.
ض أدةكمكزمأ أنأوتهكأز أدةاأكعأزمأد هكأتغطيأدةفمأودا فأودةنقمأبكةككز أ،أودربطهكأ
بإحككمأدوثبمأحأقكاأداذألأدةمطكريمأبإحككمأأةاقأي أديأفج داأفيأدةكمكزمأ.
تجن أةمسأدةجيءأدازكزيأزمأدةكمكزمأدثنكءأدرتعدئهكأوإذدأقممأبأمسهكأقمأبانظيفأدةيعةمأ
بكسايعدمأزطهرأداةعيأدةنيأةحا يأ أنأدةكح لأدوأدغس أةعةكأبكةمكءأودةاكب أل.

كيفية خلع كمامة القماش :
•
•
•
•

أ
ةج أدألأةحريأدافردلأ أنأ عمأةمسأد ينهمأود فهمأوفمهمأ نعأخأ أدةكمكزمأ.
قمأب أيأ أدةكمكزمأ مأررة أفكأدةربكرأأزمأدةيأفأأدوأزمأخملأفكأحأقكاأداذألأدةمطكريمأ
وتجن أةمسأدةجيءأدازكزيأزمأدةكمكزم.
ب عأدةيأ أدوأكأمكأقممأبأمسأدةكمكزمأدةمسايعزمأ مأغيرأقاعأ،أقمأبانظيفأدةيعةمأ مأ
ررةأ أغسأهمكأبكةمكءأودةاكب ألأدوأفركهمكأبكةكح ل.
قمأباغييرأدةكمكزمأ نعزكأتابحأرربمأب دحعلأأ ظيفمأوتكفم.
أ

يجب غسأا كمامة القماش بشااك روتيني اعتمادًا علو وتيرة االسااتخدام  ،اغساال ا ديدًا بالماء
السااااخا والمنتفات  ،ام اساااتخدم مكواة سااااخنة أو إنقع ا في محلول كلور بنسااابة 0.05٪
( 980م أ ماء 20+م كلور سائ ) لمدة  10دقائق ام اشطف ا ديدا ً قب التجفيف في الشمس.
أ

❖ كمامة القماش محلية الصنع:أةمكمأدسايعدمأدةكمكزمأأدةمان مأزحأيكًأفيأدةمنيلأزمأداقمشمأودالوداأدةما فرلأفيأ
دةمنيلأأباكأفمأزنيفضم.
تصنيع كمامة القماش محليا ً في المنزل:
ينبغي مراعاة الميزات التالية:
• تشمل طبقات متعددة من القماش.
•إسايعدمأقمكشأيسمح بالتنفس بصورة مريحة حيثأالأتك ألأهنكةكأص بمأفيأدةانفس.
•ةج أدألأتاممأدةكمكزمأبحيمأتغطيأدةفمأودا فأودةنقمأبكةككز .
•ةج أدألأتتناسب الكمامة بشكل مريح مع جانب الوجهألوألأدةحكتمأإةنأدةأمسأدوأدةا عة أبمجرلأوض هك .أ
• أن تكون مؤمنة برباط يربط على مؤخرة الرأس أو حلقات مطاطية توضع على األذن.
• إستخدام قماش يمكن غسله وتجفيفه دون تلف أو تغيير في الشكلأ.

الموادأ:
•أقط اكألأزساطيأاكألأزمأقمكشأقطنيأأزقكسأ25×15أسم.أإسايعمأدةقطمأدةمنس خأبإحككمأأزث أقمكشأ
دةأحكفأدوأزمءداأدةقطمأدوأقمكشأفنكة بحالة جيدة.
•حأقاكألأأزطكرياكألأزقكسأ15أسمأ(دوأدربطمأدةمطكريمأ،أدربطمأقمكش،أصردئطأدةقمكشأ)
ا
•أإبرلأوخيطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ•أزقصأأأأأأأأأأأأأ•أزسطرلأقيكسأأأأأأأأأأأ•أزككينمأدةييكرمأإألأوتع أ
الطريقة:
1أقمأبقصأقط اكألأأزساطيأاكألأزقكسأ25×15أسمأزمأدةقمكش.أ
ض أدةقط م ف قأدآلخرىأ.أساييطأدةكمكزمأكمكأة أكك مأقط مأ
قمكشأودحعل.

2أقمأبطيأدةج د أدةط ةأم 0.5أسمأثمأقمأبييكراهكأ.أثمأقمأ
بطيأدةطبقمأدةميلوتمأزمأدةقمكشأ1.24أسمأ أنأدةج د أ
دةقايرلأوقمأبييكراهكأر ةيأك ًأ أنأدألأتععأزجكلأإللخكلأ
دةربكرأدةمطكري.

0.5أسمأ

0.5أسم
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1.24أس أم

أ
و
صأ أمإلخ أربكرأزطكريأبط لأ15أسمأو رضأ0.3أسمأزمأ
3
خملأتك بيأدةكمكزمأ.أدسايعمأإبرلأكبيرلأدوألب سأةامرةره.أ
دربطأدرردفأدةربكرأبإحككمأ.أهنهأساك ألأحأقمأداذأل  .أ
إذدأةمأةكمأةعةكأربكرأزطكريأأدسايعمأدربطمأدةش رأدوأدربطمأ
دةردسأدةمر م.أإذدأككألأةعةكأصرةطأقمكشأفقطأ،أةمكنكأت أ
دةرودبطأدر لأةربطأدةقنكعأخأفأدةردسأ.

ر
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4أدسح أدةربكرأدةمطكريأبرف أبحيثأتك ألأدة قعلأزط ةمألدخ أ
ريمأدةكمكزمأ.دتم أت د أدةكمكزمأ أنأدةربكرأدةمطكريأ
ودضبطهأبحيثأةمئمأدةقنكعأوتهك.أثمأقمأبييكرمأدةربكرأ
دةمطكريأأفيأزكك هأةمن هأزمأدال يالق .أ
غرزلأ

عقدة

أ

غرزلأ

إلخ أدة قعلأفيأدةطيمأ

:❖ المرادع
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

