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 الطبية و غير الطبية (Mask األقــــنــعــة ) إستخدام نصائح 

 :األقنعة أنواع 

 . (medical or surgical mask) الطبي أو الجراحي القناع  .1

 . N95 – FFP2 – FFP3ل مث (high efficiency mask)عالي الكفاءة القناع  .3

 . (cloth or fabric maskأو الكمامة القماشية )القناع  .2

 في ظل جائحة كورونا في المجتمع و المنزل توصيات إلستخدام األقنعة الطبية و القماشية 

 و الكمامات القماشية عند الخروج من المنزل إرتداء )الذين ال تظهر عليهم أعراض( أفراد المجتمع يجب علي جميع( 

 -( وذلك لألسباب التالية :N95األقنعة الطبية أو األقنعة عالية الكفاءة مثل  ليس

الذي قد يحتوي على الفيروس في األشخاص  لحماية اآلخرين من الرذاذ المتطاير أثناء الكالم أو السعال أو العطس ، .1

الذين لم تظهر عليهم األعراض المرضية بعد ، فإذا كان الجميع يرتدون الكمامة القماشية فيمكن تقليل خطر التعرض 

 .(  للوقاية العدوي و ليس مصدرللسيطرة على بمعني الكمامة القماشية تستخدم )  للمرض لك و لغيرك .

في المتواجدين  خاصة  )للعاملين في مجال الرعاية الصحية   N95عالية الكفاءة مثل األقنعة توفير األقنعة الطبية و ل .3

 . (للتعامل مع فيروس كورونا خط الدفاع األول

 ها، إعادة إستعمال، في حين يمكن صناعة الكمامة القماشية من مواد منزلية غير مكلفة لغالء أسعار األقنعة الطبية  .2

 . بعد المعالجة 

 فما فوق( و األشخاص الذين يعانون من  ا  عام 06ألفراد في المجتمع الذين لديهم أعراض تنفسية أو كبار السن )ا

داء السكري وأمراض الرئة أمراض مزمنة أو ضعف المناعة )مثل الحوامل و أمراض القلب واألوعية الدموية و 

عليهم إرتداء قناعا  طبيا  )و  المزمنة و الجهاز التنفسي واألورام و مريض الغسيل الكلوي و أمراض نقص المناعة (

 ليس الكمامة القماشية( و طلب الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن إذا كان لديهم حمى أو سعال أو صعوبة في التنفس.

  أو مؤكد إصابتهم بـاألشخاص الذين يشتبه COVID-19   و لديهم أعراض تنفسية خفيفة و قرر الطبيب أن يتلقوا

يمكن تحمله ، وتغييره  استخدام قناعا  طبيا  )و ليس الكمامة القماشية( ألطول فترة ممكنة إذا كان عليهمالرعاية بالمنزل 

ال يمكنهم تحمل القناع الطبي عليهم تغطية الفم واألنف بمنديل ورقي يمكن  ، و إذا كان  مرة واحدة على األقل يومي ا

ا بعد اإلستخدام ، ثم غسل اليدين تجديد الهواء في غرفة ، مع  التخلص منه عند السعال أو العطس والتخلص منه فور 

 .المعيشة الخاصة بهم عن طريق فتح النوافذ واألبواب قدر اإلمكان

 ـ مقدم الرعاية المنزلي عليهم   COVID-19ة و أولئك الذين يتشاركون في المنزل مع المرضي المشتبه بإصابتهم ب

تجديد الهواء في غرفة المعيشة عن طريق فتح  مع  إرتداء قناعا  طبيا  عندما يكونوا في نفس الغرفة مع الشخص المصاب

 .النوافذ و األبواب قدر اإلمكان

 

 توصيات إلستخدام األقنعة الطبية في المرافق الصحية في ظل جائحة كورونا 

  11إذا أصبح مرض فيروس كورونا COVID  منتشر بشكل كبير في المجتمع فإنه يجب علي الطاقم الطبي و

العاملين بالمرفق الصحي و كل شخص يدخل المرفق الصحي إرتداء األقنعة الطبية طوال الوقت ، و ال يتم خلعه إال إذا 

مس )مثل الالت أصبح رطبا  أو عند تناول الطعام ، أو بعد التعامل المباشر مع مريض لديه مرض أخر ينتقل بالتنفس أو

 مع خلع باقي الواقيات الشخصية لمنع إنتقال العدوي . اإلنفلونزا الموسمية(

 باقي الواقيات الشخصية األخرى عند وجود داعي لذلك ، مثل إرتداء  اإللتزام بإرتداء علي الطواقم الطبية يجب

لحماية العين من  ضيمر أي اإلقتراب منالتعامل أو  ( عندface shield( أو واقي الوجه )goggleالنظارات )

 في ظل جاحة كورونا . تناثر الرذاذ المعديإحتمالية 
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 قنعة الطبية أو القماشيةعليمات عامة عند إرتداء أي نوع من األت

 إصحاح اليدين قبل إرتداء القناع .يجب  .1

يجب إحكام ربط القناع بحيث يغطي المنطقة من أعلي األنف )بتثبيت القطعة المعدنية لتأخذ شكل عظمة األنف( وحتي  .3

 أسفل الفم  و التأكد من عدم وجود تسريب للهواء من حواف القناع )بإجراء الشهيق والزفير(.

 .تجنب لمس القناع أثناء إرتدائه  .2

 .عند خلعه ال تلمس الجزء األمامي من القناع و لكن قم بفكه من الخلف  .4

قصد ، قم بإصحاح اليدين باستخدام الدلك بالكحول أو الغسل بالصابون  غير عن القناع المستخدم لمس تم بعد خلعه أو إذا .5

  .و الماء إذا كانت األيدي متسخة بشكل واضح

 .ع جديد نظيف و جاف استبدل القناع بمجرد أن يصبح رطبا  بقنا .6

أما بالنسبة للكمامة القماشية  فقم ،  تخلص منها فور إزالتها في كيس المخلفات المناسب و ال تعيد استخدام األقنعة الطبية .7

 .وضح سيغسلها و تطهيرها ثم تجفيفها كما ب

 -يجب اإللتزام بالتالي : باإلضافة للقناع أو الكمامة و لتقليل إحتمالية العدوي التنفسية .8

 تجنب تجمعات الناس و األماكن المغلقة و المزدحمة . -

 الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد عن اآلخرين . -

الدلك بالكحول إذا كانت األيدي غير متسخة بشكل واضح ، أو الغسل بالصابون و  إصحاح اليدين بشكل متكرر ) بإستخدام -

 الماء عندما تكون اليدين متسختين بشكل واضح ( .

تغطية األنف و الفم بكوع مثني أو منديل ورقي في حالة السعال أو العطس ، والتخلص من المنديل فورا  بعد اإلستخدام ،  -

 اإلمتناع عن لمس الفم و األنف و العينين باليد . و إجراء إصحاح اليدين ، مع

 التخلص من أي مادة ملوثة بإفرازات تنفسية )مثل المناديل( بعد اإلستخدام مباشرة ثم قم بإصحاح اليدين. -

 تجنب تلويث األسطح باللعاب أو البلغم أو اإلفرازات التنفسية. -

 

 )k)medical or Surgical masالقناع الطبي أو الجراحي  الطاقم الطبي لما سبق يستخدم باإلضافة 

 في مثل الحاالت التالية :

 . قبل العمليات الجراحية و التدخالت الطبية العميقة مثل تركيب قسطرة وريد مركزية، سحب أو حقن في النخاع الشوكى 

 . في أي مكان أو أي إجراء تتزايد معه فرصة تناثر رذاذ مثل تشفيط الجهاز التنفسي و في المناظير و غسل األدوات 

  يجب أن يلبسها العاملون أو المرضي المصابون بأمراض تنفسية منقولة بالرذاذ ) مسافة متر أو أقل ( مثل اإلنفلونزا  أو

 السحايا بواسطة جراثيم النيسيريا ، و أثناء التعامل مع المرضى ضعيفي المناعة. السعال الديكي أو مرضي إلتهابات

  عند عدم توفر األقنعة التنفسية عالية  11تعتبر بديل مقبول إلرتدائها عند التعامل مع أو دخول غرف مرضي كورونا ،

 bronchial) ل القصبة الهوائيةمثل إدخابالهواء بشرط عدم وجود إجراءات يتولد منها تناثر  { N95الكفاءة مثل 

intubation)  غير اإلختراقي، والتنفس الصناعي (non-invasive mechanical ventilation) وإجراء قطع ،

التنفيس و ، (cardiopulmonary resuscitation)، واإلنعاش القلبي الرئوي (tracheostomy)بالقصبة الهوائية 

، و منظار (   (manual ventilation before intubation (Ambu bag, self-inflating bag)اليدوي 

 .} (bronchoscopy) صبة الهوائيةالق

  ، ) يجب أن يلبسها المريض المصاب بأعراض تنفسية و مريض كورونا أثناء تنقله بالمرفق الصحي )إلجراء صورة مثال

 .و ال يرتدي القناع عالي الكفاءة في أي حال 

 ولكن يجب أن  ة فردية ، يستطيع خلع القناع الطبي عند عدم تواجد شخص أخر معهعند عزل مريض كورونا في غرف ،

غسل اليدين بعد ذلك مباشرة ، لكن  ثم يغطي فمه وأنفه عند السعال أو العطس باستخدام مناديل ورقية يمكن التخلص منها

 مة في الغرف الجماعية للحاالت المشتبه فيها أو المؤكدة .يجب إرتداء القناع الطبي قدر اإلمكان عند اإلقا
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  الطاقم الطبي يستخدم( القناع التنفسي عالي الكفاءةhigh efficiency mask)  في مثل الحاالت

 التالية :

 السل الرئوي النشط ،  عند التعامل مع أو دخول غرف مرضي األمراض المنقولة بالهواء مثل : الطاقم الطبيرتديها ي

 الحصبة ، الجديري المائي .

  عند توفرها ، يفضل إرتدائها عند التعامل مع أو دخول غرف مرضي األمراض الخطيرة )ذات الصفة الوبائية( المنقولة

 بالرذاذ مثل السارس و  كورونا فيروس ، فإن لم تتوفر يعتبر القناع الطبي العادي بديل مقبول .

 11بالهواء لمريض كورونا إجراءات يتولد منها تناثر  و عند تنفيذ أماكن تنفيذ يجب إرتدائها في . 

 

 91في ظل جائحة فيروس كورونا  الكمامات القماشية

 

 القماشية ةرتداء الكمامإكيفية 

  الكمامةاغسل يديك قبل وضع . 

  ثم ثبته بوضع الحلقات حول األذن أو  تحت ذقنك اثبته فمك و على أنفك و اضعهثم

 ربط الخيط من خلف الرأس .

 هكعلى جانبي وج و انسيابه بشكل مريح تأكد من عدم وجود فجوات بينه و بين الوجه. 

 تأكد من أنك تستطيع التنفس بسهولة . 

  لمنع التلوث .حول رقبتك أو فوق جبهتك  الكمامةال تضع 

  اغسل يديك إذا فعلت  ، و الكمامة من الجهة األمامية ال تلمس .  

 ؟القماشية  ةن ال يجب عليه إرتداء الكمامم

 األطفال دون سن الثانية . 

 أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس . 

  الوعيفاقد . 

 العاجز أو غير القادر على إزالة القناع دون مساعدة . 

 ع العادات الصحية اليوميةاتبإلكمامة خارج المنزل يجب ع إرتداء ام

 و ال تخرج إال للضرورة . ابق في المنزل قدر اإلمكان 

 عند الخروج من المنزل  ابق على بعد مترين على األقل من اآلخرين. 

 باألشخاص المرضى تصالتجنب اإل . 

 بشكل متكرر .ثانية على األقل  32مدة الصابون ل بالماء و اغسل يديك 

  الصابون اليدين إذا لم يتوفر الماء و مطهراستخدم . 

 خلع الكمامة القماشية بعناية عند دخول منزلك

 . خلف رأسك أو شد حلقات األذن خيط منفك ال .1

 وانب جال خيط الخلفي ثم ثنيمن خالل حلقات األذن أو ال فقط يتم اإلمساك بالكمامة .3

 في نفس اللحظة .الخارجية 

مامات كيفية غسل الك)، و اتبع التعليمات في فقرة في الغسالة  الكمامة مباشرة ضع .2

 (.القماشية

ا او خلع الكمامةفمك عند  أنفك و احرص على عدم لمس عينيك و .4 غسل يديك فور 

 .هابعد
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 الكمامات القماشيةكيفية غسل 

  

 غسالةعن طريق ال

 مع غسيلك المعتاد . الكمامة القماشية غسل يمكن 

 المعتادة . الماء درجة حرارة و عتاداستخدم منظف الغسيل الم 

  

 

 الغسل باليدأو عن طرريق 

  آمن في لتر ماء )تأكد أنه  %5مل وركينه  32جهز محلول الكلور )المبيض( بوضع

 و ةصالحيالاء تاريخ انتهتأكد من إذا كانت الكمامة ملونة ، و  الملونةعلى المالبس 

 .(أي منظف آخر مع هال تخلط

  دقائق 5لمدة  محلولالفي  الكمامة القماشيةانقع . 

 دون عصر أو شد القماش ، للمحافظة عليه لماء با شطف جيدا  ثم ا ،. 

 

 

 

للهواء و  اأو تعريضه مجففبواسطة ال بعد الغسيل ا  تمام الكمامة القماشيةتأكد من تجفيف ثم 

 أشعة الشمس المباشرة حتى الجفاف .

 

 يجب التخلص منها .ة و بالية مهترئ يةقماشالكمامة ال تمالحظة : إذا أصبح

 

 

 بدون خياطة ( ) بالخياطة أو كيفية صناعة الكمامة القماشية

 عن طريق الخياطة

 المطلوبة :المنزلية  المواد

 2 سم :  35×  15مستطيل مقاس علي شكل  من القماش قطع 

مثل خوذة من المالبس مأمن مادة قطنية القطعة الداخلية المالمسة لألنف و الفم تكون  .1

 لتمتص الرطوبة . ،  (cottonالمكتوب عليها )القمصان و السترات 

 polypropylene or)مادة مالبس مكتوب عليها  الخارجية تكون منالقطعة  .3

polyester ) . لتمنع الرذاذ و التلوث الخارجي من الوصول إلي الفم أو األنف ، 

  ابقا  س المذكورتينالقطعة المتوسطة التي بين الداخلية و الخارجية تكون من إحدي المادتين  .2

 سم 15مقاس  أربطة شعر أو أشرطة مطاطية أو خيط شرائط من القماش . 

 خيط  إبرة و. 

 مقص . 

 ماكينة الخياطة . 

 

 (Nylonمالحظة : ال تستعمل القطع المصنوعة من مادة )

 ألنها تقاوم التنفس بشكل كبير .
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 الخطوات :

 سم  35×  15مقاس   مستطيلعلي شكل  قطع القماشقص  .1

 قطعة واحدة . وا البعض كما لو كان، ثم خيطهم فوق بعضهم 

  

  

 طهما .يمم ثم خ 6بمقدار  ينالطويلاثني الجانبين  .3

 هماطيسم ثم خ 1.35بين القصيرين بمقدار انالج  بثنيثم قم  .2

 . بحيث يكون هناك تجويف لمرور الخيط أو األربطة

 

 

 

 

 

 

 يانبج على التجويفمن خالل  المطاطيين الخيطين مرير قم بت .4

ك يمكن  عادي إذا كان لديك خيطأو   ن حلقات األذنيتكوالكمامة ل

استخدم إبرة أو دبوس  ، خلف رأسك هربطلأطول  هجعل

 بالطول المناسب .اعقد الخيط ، ثم  املتمريره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زعو تجويف ، ثمبرفق بحيث تكون العقدة داخل ال هاسحبثم  .5

  ثبيتهثم قم بت ، بحيث يناسب وجهك خيطعلى ال كمامةال يانبج

 .  نزالقلمنعه من اإل بالخياطة في مكانه
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 طريقة بدون خياطة

 المنزلية المطلوبة : المواد

 سم . 52×  52مقاس  قماشال قطع 

  سم تقريبا   15األربطة المطاطية . 

  مقص. 

 

 الخطوات :

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : جعاالمر

 Advice on the use of masks in the context of COVID-19 Interim guidance  WHO 5 June 2020 . 

 Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings, Especially in Areas of 

Significant Community-Based Transmission https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html 

 How to Wear Cloth Face Coverings https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-

getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html 

 How to Wash Cloth Face Coverings https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-

getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html 

 How to Make Cloth Face Coverings https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-

getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html

