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تقديم الرعاية  لدىفي المجتمع المحلي شأن استخدام األقنعة الطبية نصائح ب  
فيروس كورونا  ةشياففي سياق  المنزلية وفي مرافق الرعاية الصحية

  )nCoV-2019(المستجد 

  

  مبدئية إرشادات  
  2020كانون الثاني / يناير  29
  

  

  

  
  مقدمة

الطبية تقدم هذه الوثيقة نصائح سريعة بشأن استخدام األقنعة 
لرعاية الصحية في في المجتمعات المحلية وفي مرافق ا

ن انتشار ناجمة عغ فيها عن فاشيات بلَّ المناطق التي ي
نصائح ال وهذه .(nCoV-2019)فيروس كورونا المستجد 

الصحة العمومية،  موجهة إلى المهنيين العاملين في مجال
القائمين على  إلى وكذلكلوقاية من العدوى ومكافحتها، وا

إدارة مرافق الرعاية الصحية، وموظفي الرعاية الصحية، 
تم تنقيح هذه النصائح والعاملين الصحيين المجتمعيين. وسي

  توفر المزيد من البيانات في هذا الشأن. وتحديثها حال
كورونا المستجد  ويشار إلى أن مسار انتقال فيروس

(nCoV-2019) في ظل المعلومات  ،يتم من إنسان إلى إنسان
يق القطيرات التنفسية أو عن طرإما المتاحة حاليا، 

(في حدود متر  يخالط عن كثب. وإن أي شخص المخالطةب
ً واحد) شخص لديه أعراض عدوى تنفسية (مثل: العطس  ا

طيرات يكتنفه خطر التعرض لق والسعال وغير ذلك)، فإنه
  .ةحتمل أن تكون معديتنفسية يُ 

عبارة عن أقنعة خاصة بالعمليات أو واألقنعة الطبية 
سطحة أو مطوية (بعضها اإلجراءات الجراحية، وتكون م

  . أ طةس)، وهي تثّبت على الرأس بواسطة أشريشبه الكؤو
  

  نصائح عامة
طبي واحدا من التدابير الوقائية التي تحد القناع الارتداء  عدّ ي

فيروس كورونا  تنفسية معينة، بما فيهامن انتشار أمراض 
 . غير أن استخدام القناعستجد، في المناطق المتضررةالم

من الحماية، حيث  المطلوبمستوى اللتوفير  ال يكفي وحده
، في أخرى على نفس القدر من األهميةينبغي اعتماد تدابير 

أمرا  استخدام األقنعة الطبية الواقيةهذا الخصوص. فإذا كان 
وغير ذلك  ،األيدي بنظافةضروريا، فالبد أن يقترن ذلك 

                                                           
الرعاية الصحية، في حاالت  أثناءالوقاية من العدوى ومكافحتها   أ 

ة أوبئة وجائحات. منظمالعدوى التنفسية الحادة التي يمكن أن تتحول إلى 
 ) متاحة على الموقع2014الصحة العالمية (

https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652  
الرعاية المنزلية للمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالعدوى بفيروس   ب 

ة، والتدبير العالجي فيفخالمستجد ممن تظهر لديهم أعراض  كورونا
على الموقع  ةهم. متاحيلمخالط

-for-care-detail/home-https://www.who.int/publications

 من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، من أجل توقي
إلى من إنسان  2019 - انتقال فيروس كورونا المستجد

هات يت منظمة الصحة العالمية توجقد أعدّ . وآخر
مرافق الرعاية بو، ب وإرشادات خاصة بالرعاية المنزلية 

بشأن استراتيجيات الوقاية من العدوى  ،ج الصحية 
بغرض استخدامها عند االشتباه في اإلصابة  ،ومكافحتها

  .ستجدبفيروس كورونا الم
عندما ال يكون هناك داع  ،ارتداء األقنعة الطبيةو

كاليف وأعباء شراء غير ، قد يؤدي إلى تكبد تالستخدامها
زائفا باألمان يمكن  شعورا يولدقد ضرورية، كما أن ذلك 

أن يؤدي إلى إهمال تدابير أخرى أساسية كالممارسات 
فإن استخدام  الخاصة بنظافة األيدي. وفضال عن ذلك،

ة في تبطريقة غير صحيحة، قد يحد من فعالي ناع الطبيالق
  مخاطر انتقال المرض. خفض

  
  المجتمع المحلي في سياق

ينبغي لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض إصابة 
  تنفسية القيام باآلتي:بعدوي 
وفة  رالمع المغلقة لتجمعات واألماكنتجنب ا -

 ؛هازدحامبا
واحد من أي البقاء على مسافة ال تقل عن متر  -

شخص لديه أعراض عدوى تنفسية بفيروس 
 )؛مثال عطسالسعال والكورونا المستجد (

تنظيف اليدين على نحو متكرر، باستخدم مطهر  -
دي متسخة بشكل ظاهر، أو إذا لم تكن األي كحولي

الماء والصابون عندما تكون متسخة بشكل ب
 واضح؛

تغطية األنف والفم عند السعال أو العطس، بطي  -
زراع من المرفق على الفم أو باستخدام المناديل ال

-(ncov)-coronavirus-novel-suspected-with-patients
-and-symptoms-mild-with-presenting-infection

contacts-of-management  
الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء تقديم الرعاية الصحية عند   ج 

على الموقع  ةمتاح –صابة بعدوى فيروس كورونا المستجد اإلبشتباه اال
-etail/infectiond-https://www.who.int/publications
-novel-when-care-health-during-control-and-prevention

20200125-suspected-is-infection-(ncov)-coronavirus  
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المناديل بعد الورقية، مع التخلص الفوري من تلك 
 ف األيدي.ينظاستعمالها، ومن ثم ت

 االمتناع عن لمس الفم واألنف؛ -
ب، حيث ال يوجد غير مطلوارتداء القناع الطبي  -

توفير الحماية لألشخاص غير دليل على فائدته في 
المصابين بالمرض، غير أنه يمكن ارتداء األقنعة 
الطبية في بعض البلدان وفقا للعادات الثقافية 
السائدة محليا. وفي حال استخدام األقنعة الطبية، 

كيفية ب اتباع أفضل الممارسات الخاصةفينبغي 
النظافة  والتخلص منها، وبتدابير ارتدائها ونزعها

نظر النصائح المذكورة اية بعد نزعها (الشخص
األقنعة خاصة بالتدابير السليمة للتعامل مع لأدناه، ا

 الطبية).
على األشخاص الذين لديهم أعراض اإلصابة بعدوى تنفسية 

 القيام باآلتي:
الصحية إذا  ارتداء قناع طبي والتماس الرعاية -

وسعال وصعوبة في  كانوا يعانون من حمى
في أسرع وقت ممكن، أو بحسب وذلك التنفس، 

 البروتوكوالت المحلية المتبعة في هذا الشأن.
التدابير السليمة  الواردة أدناه بشأناتباع النصائح  -

 للتعامل مع األقنعة الطبية.
 

  الرعاية المنزلية
توصي منظمة الصحة العالمية، في ضوء البيانات المتوفرة 

يتم  نوالمتاحة حاليا بشأن هذا المرض وطرق انتقاله، أ
وس شتبه في إصابتها بعدوى فيرتقديم الرعاية للحاالت الم

ومن  ،احتياطات العزل ، بتطبيق2019 -كورونا المستجد 
حاالت في أحد المستشفيات، لضمان تحقيق ثم مراقبة هذه ال

 حال تفاقمت الرعاية الصحية وجودتها (فيخدمات سالمة 
الصحة  أمنتحقيق وكذلك  األعراض لدى المرضى)،

  العمومية.
ما في ذلك الموقف عند غير أنه، ولعدة أسباب محتملة، ب

أو عدم مأمونيتها  ى الداخليينضرعاية المرعدم توفر 
(مثال: محدودية القدرات، وعدم قدرة الموارد على تلبية 

رفض  ةالصحية)، أو في حالالطلب على خدمات الرعاية 
مستشفى، رغم إعالمه بأبعاد ل إلى الالمريض الدخو

دعو الحاجة إلى النظر في وخطورة المرض، فقد ت الموقف
بد، في هذا إمكانية تقديم الرعاية الصحية في المنزل. وال

ذات  السياق، من اتباع بعض اإلرشادات النوعية المحددة
ألغراض تقديم  ،الصلة بالوقاية من العدوى ومكافحتها

  .ب الرعاية المنزلية
  

ينبغي لألشخاص الذين لديهم أعراض خفيفة لإلصابة 
  القيام باآلتي:، بعدوى تنفسية مشتبهة بفيروس كورونا

هر كحولي إذا باستخدام مط اليدينتنظيف تكرار  -
الماء و بلم تكن األيدي متسخة بشكل ظاهر، أ

 والصابون عندما تكون متسخة بشكل واضح؛
 اء ألطولحالبقاء بعيدا عن األشخاص األص -

 قل عن متر واحد)؛مسافة ممكنة (بما ال ي
ير قناع طبي للشخص المصاب مع ينبغي توف -

تمال، إذا كان ذلك مح ،ه ألطول فترة ممكنةارتدائ
 بغرض احتواء اإلفرازات التنفسية؛ وذلك

وبالنسبة لألشخاص غير القادرين على تحمل 
التقيد التام ارتداء القناع الطبي، فينبغي له/لها 

مثال: ، لة بالسبيل التنفسيدابير النظافة ذات الصبت
تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس 

لتخلص ا بالمناديل الورقية وحيدة االستخدام، مع
ها، وتنظيف األيدي الممن تلك المواد فور استع

 فورا بعد مخالطة اإلفرازات التنفسية.
 ،تحسين تدفق الهواء في المكان الذي يعيش فيه -

 بفتح النوافذ واألبواب قدر اإلمكان.
من لديهم أعراض األقارب أو القائمين على رعاية  على

 ، كورونا المستجدخفيفة لإلصابة بعدوى مشتبهة بفيروس 
  القيام باآلتي:

باستخدام مطهر كحولي إذا نظيف اليدين تتكرار  -
لم تكن األيدي متسخة بشكل ظاهر، أو بالماء 

 والصابون عندما تكون متسخة بشكل واضح؛
 البقاء بعيدا عن األشخاص المصابين ألطول -

 (ال تقل عن متر واحد).مسافة ممكنة 
يكونون في نفس الغرفة عندما قناع طبي ارتداء  -

  .لشخص المصابمع ا
المواد فور استخدامها، وتنظيف  التخلص من -

 األيدي فورا بعد مخالطة اإلفرازات.
تحسين تدفق الهواء في األماكن التي يعيشون  -

  بفتح النوافذ واألبواب قدر اإلمكان. ،فيها
  

  مرافق الرعاية الصحية
دوى تنفسية على األشخاص الذين لديهم أعراض لإلصابة بع

  القيام باآلتي:
ارتداء قناع طبي أثناء انتظارهم في منطقة الفرز،  -

هم داخل في مناطق االنتظار، أو أثناء تنقل أو
 المرفق الصحي؛

قناع طبي عند المكوث في مناطق التجميع ارتداء  -
 المخصصة للحاالت المشتبهة أو المؤكدة؛

عدم ارتداء القناع الطبي عند العزل في غرف  -
فردية، لكن عليهم تغطية الفم واألنف عند السعال 
أو العطس باستخدام مناديل ورقية وحيدة 

 ،بالطريقة السليمة منهااالستخدام، مع التخلص 
 ومن ثم تنظيف األيدي فورا بعد ذلك.
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 على العاملين في مجال الرعاية الصحية القيام باآلتي:
 تداء قناع طبي عند الدخول إلى غرف مرضىار -

أُدخلوا المستشفى إلصابة مشتبه بها أو مؤكدة 
أو في أي موقف ، دوى فيروس كورونا المستجدبع

أو مؤكدة  بها تقدم فيه الرعاية لحالة إصابة مشتبه
 ؛ج بهذا الفيروس

ر استخدام قناع تنفسي غير منفذ للجسيمات يوف -
الصحي الوقائي  يوفرها القناعحماية ال تقل عما 

N95  المعتمد من المعهد الوطني األمريكي
للسالمة المهنية، أو يكون مستوفيا للمعايير 

، أو ما يعادلها، عند القيام FFP2األوروبية 
يب الرغامى، تنبالكللضبوب دة باإلجراءات المولِّ 

أو التهوية غير الباضعة، أو بضع الرغامى، أو 
ئوي، أو التهوية اليدوية قبل راإلنعاش القلبي ال

 .القصباتنظير تبيب، أو التن
 

  األقنعة الطبيةالتعامل مع خاصة بتدابير 
جراءات اتباع اإل، فإن مطلوبا ارتداء األقنعة الطبية إذا كان

ه األقنعة والتخلص منها يعد أمرا ستخدام هذالصحيحة ال
ولتجنب أي زيادة في خطر  ،لضمان تحقيق فعاليتها أساسيا
 باالستخدام والتخلص غير السليم طالعدوى المرتب انتشار

  لهذه األقنعة.

ة باالستخدام السليم لألقنعة والمعلومات التالية ذات الصل
مستمدة من الممارسات المعتمدة في مرافق الرعاية  ،الطبية

  : د الصحية 
توخي العناية عند وضع القناع الطبي بحيث  -

يغطى الفم واألنف ومن ثم ربطه بإحكام للتقليل 
 للحد األدنى من الفراغات بين الوجه وبين القناع.

 تجنب لمس القناع أثناء استخدامه؛ -
ال ينبغي يُنزع القناع باألسلوب الصحيح (بمعنى  -

 لمس مقدمة القناع بل إزالة الرباط من الخلف)؛
أو عند لمسه دونما قصد،  ،ع القناعينبغي، بعد نز -

القيام بتنظيف األيدي باستخدام مطهر كحولي أو 
بالماء والصابون إذا كانت األيدي متسخة بشكل 

 واضح؛
نظيفة و جديدة تستبدل األقنعة الطبية بأخرى -

 لة/ رطبة؛وجافة بمجرد أن تصبح مبل
 ال يعاد استخدام األقنعة الطبية وحيدة االستخدام؛ -
يتم طرح األقنعة الطبية وحيدة االستخدام بعد كل  -

ومن ثم التخلص منها فورا بعد  ،استخدام لها
 نزعها.

تحت أي ظرف، باستخدام األقنعة الطبية  ،نصحال يُ 
المصنوعة من القماش (مثال: المصنوعة من األقمشة 

  .القطنية أو الشاش)
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WHO reference number :WHO/nCov/IPC_Masks/2020.1  

                                                           
الوقاية من العدوى ومكافحتها في مجال الرعاية الصحية، في   د 

حاالت العدوى التنفسية الحادة التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة 
) متاحة على الموقع 2014العالمية ( ظمة الصحةوجائحات. من

https://apps.who.int/iris/handle/10665/112656  


