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 اس تخدام ال قنعة الطبية  بشأ ن توجهيات الاحتاد ادلويل  

 19- خالل تفيش جاحئة كوفيد 

 حملة

الطبية  ال قنعة  اس تخدام  ن  التنفس 1ا  وأ هجزة  الوجه  2،  أ غطية  من  وغريها  القامش ية  وال قنعة  واسع.  حمل  هو    19- لكوفيد  اس تجابة  ،  نقاش 

يف اجملمتع احمليل بصورة مس مترة، ابس تخدام ال قنعة   19-نتقال كوفيداب  االعاملية، يف الس ياقات اليت يُعرف أ و يٌشتبه فهي وتويص منظمة الصحة  

، ومن قبل ال شخاص 19-الطبية من قبل أ ي خشص يعمل يف بيئة رسيرية أ و يشارك يف رعاية احلاالت املشتبه فهيا أ و املؤكدة لكوفيد 

يف   للخطر  تنصح منظمة الصحة العاملية احلكومات بتشجيع ال   ظروفالاملعرضني  كام  عىل املباعدة اجلسدية.  فهيا احلفاظ  علهيم  يت يتعذر 

  عامة الناس عىل اس تخدام ال قنعة غري الطبية )أ ي ال قنعة القامش ية( يف ال ماكن العامة حيث ال ميكن احلفاظ عىل املباعدة اجلسدية، ويف 

 وس أ و يُعرف ابنتشاره فهيا. الس ياقات اليت يشتبه يف انتشار الفري 

ىل أ ن الفريوس اذلي يسبب كوفيد  واالتصال. وميكن للعدوى أ ن   طرياتالقُ ينتقل يف معظم ال حيان عن طريق    19-وتشري ال دةل احلالية ا 

من   يعاين  الشخص  ذكل  اكن  سواء  املصاب،  الشخص  من  مرتين(  ىل  ا  مرت  بعد  )عىل  وثيق  اتصال  عىل  الشخص  يكون  عندما  تنتقل 

. ويكون خطر اال صابة أ عىل يف ادلاخل ويف املناطق ذات الهتوية الرديئة. وهناك خطر أ كرب النتقال  يعاين مهنا  ال  وأ    19- اض كوفيدأ عر 

ىل الآخرين عندما ال يرتدي الك الشخصني معدات الوقاية الشخصية املناس بة. وقد متثل   الفريوس من ال شخاص اذلين يعانون ال عراض ا 

أ ي أ عراض مصدراً هامًا للعدوى يف اجملمتعات احمللية. وذلا، فا ن الاس تخدام    بنّي ابة أ و احلاالت اليت ال ت حاالت ما قبل ظهور أ عراض اال ص

قنعة من قبل الناس   قد يساعد عىل منع انتقال الفريوس. وقد يكون الشخص املصاب    -سواء اكنت دلهيم أ عراض أ م ال    -املناسب لل 

ىل الآخري أ قل عرضة لنقل الفريوس ا  ابلفريوس من خطر  ابلفريوس  غري املصاب  الشخص  ابس مترار، وقد يقلل  قناعًا  يرتدي  اكن  ذا  ن ا 

ذا اكن يرتدي قناعًا بدوره.  صابته ابلعدوى ا   ا 

يسامه ارتداء قناع من القامش يغطي الفم وال نف واذلقن   أ نميكن  يف اجملمتع أ و بني امجلاعات احمللية،    19- وخالل فرتات انتقال عدوى كوفيد

ذ ميكن أ نالآخرين من اال صابة.    حاميةو   شار الفريوس من ال فراد املصابنييف احلد من انت  شخص مصاب،  ب يتعرض أ ي خشص عىل اتصال    ا 

يقلل اس تخدام أ قنعة الوجه القامش ية    ميكن أ نطريات اجلهاز التنفيس اليت حتتوي عىل جزيئات الفريوس. و مع أ و بدون أ عراض مرئية، لقُ 

ىل الآخرين.  من عدد القطريات احملتوية عىل الفريوس ا  ليت ينتجها خشص مصاب، مما يقلل من خطر انتقال العدوى ا 

الوابيئ   امليل  ذات  احلادة  التنفس ية  ال مراض  عدوى  ماكحفة  بشأ ن  العاملية  الصحة  ملنظمة  التوجهيية  املبادئ  ىل  ا  التوصيات  هذه  وتستند 

الشواهد، وتقيمي ال دةل احلالية من جانب فريق منظمة الصحة  اجلاحئي، والاس تعراض املهنجي املُحنّي للتجارب الرسيرية العشوائية ذات  

رشادات برامج الوقاية من اال صابة ابل مراض وماكحفهتا. عداد ا  وقد راجعت منظمة الصحة العاملية توجهياهتا املتعلقة   العاملية اخملصص املعين اب 

 ، وتواصل تقدمي التوصيات املذكورة أ عاله. 2020يونيو   5ابس تخدام ال قنعة يف اترخي 

سائل الوقائية اليت من شأ هنا أ ن حتد من انتشار أ مراض اجلهاز التنفيس، ولكن جيب اس تخداهما  ويُناقش اس تخدام ال قنعة ابعتباره أ حد الو 

ابالقرتان مع معدات الوقاية الشخصية ال خرى الالزمة لالحتياط من التالمس والقّطريات وتدابري الصحة العامة مبا يف ذكل غسل اليدين  

 واملباعدة اجلسدية.  

 
ىل أ قنعة الوجه اليت تس تخدم يف الس ياقات الرس   1  يرية. يف هذه التوجهيات، ال نفرق بني ال قنعة الطبية وال قنعة اجلراحية، حيث يشري لك مهنا ا 

  E.g. N95, N99, FFP2 or FFP3  قنعة امحلاية التنفس ية التالية:مثل أ   2

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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نتاج أ قنعة القامش يف البدلان اليت يُطلب فهيا اس تخداهما يف ال ماكن العامة. ومن   وقد طلبت بعض احلكومات من امجلعيات الوطنية دمع ا 

ىل توفري أ قنعة تفي ابملعايري ادلنيا. راجع هناية  نتاج ا   لالطالع عىل املواصفات.    الوثيقةال مهية مباكن أ ن يؤدي هذا اال 

 لعريض مضن امجلهور ان ال عضاء البالغو

تنصح منظمة الصحة العاملية احلكومات بتشجيع امجلهور عىل ارتداء أ قنعة يف حال انتشار العدوى وصعوبة تطبيق املباعدة اجلسدية، كام 

تطلب   أ و  احلكومات  بعض  وتويص  املزدمحة.  أ و  املغلقة  ال ماكن  من  غريها  أ و  التجارية  احملالت  يف  أ و  العامة  النقل  وسائل  اس تخدام يف 

يف ال ماكن العامة. ومن املهم أ ن يس تخدم الناس أ قنعة عالية اجلودة، سواء الطبية أ و املصنوعة من القامش، اليت  اليت تنفذ  ال قنعة لل نشطة  

قنعة الطبية أ و اس تخدام أ قنعة دون مس توى   تغطي الفم وال نف، وتليب احلد ال دىن من املعايري. وقد يؤدي الاس تخدام غري الصحيح لل 

ىل زايدة تعرض ال فراد للخطر، حيث قد مينحهم شعورا زائفا ابل مان ويقلل من اتباعهم أ نواع السلوك ال خرى اليت تقلل    اجلودة املطلوب ا 

 من خطر انتقال العدوى. 

 : قناع من القامشجيب عىل أ فراد امجلهور ارتداء 

اجلسدية، • املباعدة  عىل  احلفاظ  ميكن  ال  حيث  العامة  ال ماكن  يف  ماكن  أ ي  بتنقل    يف  يُعرف  أ و  يشتبه  اليت  الس ياقات  ويف 

 الفريوس فهيا. 

حيث ال تتوفر أ قنعة الوجه القامش ية، ميكن التفكري يف اس تخدام درع الوجه. وقد تكون دروع الوجه أ فضل ملن ال يس تطيعون   •

عاقات عقلية أ و جسدية(.   الالزتام ابس تخدام القناع )مثل أ ولئك اذلين يعانون من ا 

ذا / عندما: قناع طيب امجلهور ارتداء جيب عىل أ فراد   ا 

حيث ال ميكن حتقيق املباعدة اجلسدية و/ أ و يف أ ي س ياق جممتعي يتعرضون فيه   يتفاعلون مع فئات ساكنية معرضة للخطر •

 .  19- ل شخاص يعانون من أ عراض كوفيد

ظروف ال ميكهنم فهيا احلفاظ عىل مسافة ، بغض النظر عن س هنم، يف  19-دلهيم أ ي مرض اكمن قد جيعلهم أ كرث عرضة للكوفيد •

الاكمنة ارتفاع ضغط ادلم، والسمنة، وأ مراض  الصحية  مرت ومرتين بيهنم وال شخاص الآخرين. وتشمل الظروف  ترتاوح بني 

 املناعة.  دامانع االتح القلب، والسل، والرسطان، أ و غريها من 

س تطيعون فهيا احلفاظ عىل مسافة مادية ترتاوح بني مرت ومرتين من ال شخاص  عاما أ و أ كرث، يف ظروف ال ي   60يبلغ معرمه   •

 الآخرين. 

 ال طفال 

قنعة. وت بشأ ن    أ صدرت منظمة الصحة العاملية واليونيس يف توجهيات نصح املنظمتان مبوازنة فوائد ارتداء ال قنعة دلى  اس تخدام ال طفال لل 

كوفيد انتقال  ملاكحفة  ذكل    مقابل  19-ال طفال  يف  مبا  ارتداهئا،  عن  النامج  احملمتل  التطب الرضر  اخملاوف    يق قابلية  عن  فضاًل  الراحة،  وعدم 

  الاجامتعي الوسط و  والس ياق ،رص العمرعناملتعلقة ابالتصاالت. ومن مجةل العوامل اليت جيب أ خذها يف الاعتبار أ يضًا تكل الاجامتعية و 

و الثقايف ل ،  ابلغني  أ شخاص  اال  وجود  املوارد  رشافضامن  من  ذكل  وغري  التوجهيات  الالزمة  ،  راجع  العدوى.  انتقال  أ عاله    املذكورةملنع 

والاعتبارات   العمرية،  للفئات  وتكييفها  املدارس،  يف  ال قنعة  اس تخدام  حول  رشادات  ا  عىل  يراعهياللحصول  أ ن  جيب    واضعوا  اليت 

 الس ياسات. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1
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 :  س نوات  5بني صفر ول طفال اذلين ترتاوح أ عامرمه ل

 .عدوىال   حفةاكمن أ جل مش  تويص منظمة الصحة العاملية بأ ال يُطلب من ال طفال دون اخلامسة من العمر، ارتداء أ قنعة من القام •

ذا اكن ال طفال اذلين تقل أ عامرمه عن  و أ صغر لل طفال.  أ قنعة  تويص بعض البدلان بتصممي   • علهيم  س نوات يرتدون أ قنعة، ف  5ا 

رشاف مناسب وم   قبل خشص ابلغ مسؤول(.  ؤية مبارشة منر ) س مترالقيام بذكل حتت ا 

تتعلق   • أ خرى  ال ولوية لتدابري  منح  ابل مراض وماكحفهتاينبغي  من اال صابة  الوقاية  الاجامتعية    ،بربامج  العامة والتدابري  والصحة 

ىل ال طفال الصغار أ و من قبله م، مبا يف ذكل احلفاظ عىل املباعدة، ونظافة اليدين، واحلد من  للحد من خطر انتقال العدوى ا 

 جحم اجملموعات. 

 :  س نة  11و  6لل طفال اذلين ترتاوح أ عامرمه بني 

تويص منظمة الصحة العاملية ابتباع هنج قامئ عىل اخملاطر. انظر توجهيات منظمة الصحة العاملية للحصول عىل مزيد من التفاصيل  •

 ا. حول حتليل اخملاطر هذ

 : س نة مفا فوق  12لل طفال اذلين تبلغ أ عامرمه 

 عامًا مفا فوق نفس التوصيات اليت يتبعها الكبار.   12تويص منظمة الصحة العاملية بأ ن يتبع ال طفال اذلين يبلغون من العمر  •

 ، ابلتشاور مع مقدم الرعاية الطبية للطفل، من أ جل:  ال قنعة الطبية يوىص عادًة ابس تخدام 

 املناعة،  يال طفال عدمي  •

 ن التليف الكييس، والرسطان، أ و غريها من ال مراض. أ و املرىض ال طفال اذلين يعانون م •

ىل  جراء  أ قنعة القامشال ينبغي أ ن تكون هناك حاجة ا   من أ جل:  تكييفات أ و ينبغي ا 

عاقات أ و غريها من احلاالت الصحية احملددة ال طفال، أ اي اكن س هنم، اذلين يعانون   • اليت قد تتعارض    من اضطراابت المنو أ و ا 

ىل  ابلنس بة  مع ارتداء قناع. و لزاميًا، وينبغي تقيميه عىل أ ساس  ا  لك حاةل  هؤالء ال طفال، ال ينبغي أ ن يكون اس تخدام ال قنعة ا 

 من قبل مرشد ال طفال و/أ و مقدم الرعاية الطبية للطفل.   عىل حدة 

دراكية أ و تنفس ية شديدة أ ن يُطلب من ال طفال اذلين يعانون من   أ بداً ال ينبغي  • عاقات ا   . قناع ء ال ارتدا ا 

ال طف • يواجه  من  قد  يعانون  اذلين  ضافيةال  ا  عاقات  ا  أ و  المنو  يف  منحهم  اضطراابت  ينبغي  وابلتايل  وخماطر،  وقيودا  عوائق   ،

عىل  اال عاقة  ذوي  ال طفال  مع  تتالءم  حبيث  ابل قنعة  املتعلقة  الس ياسات  تكييف  وينبغي  الوجه.  دروع  مثل  قنعة،  لل  بدائل 

 أ ساس الاعتبارات الاجامتعية والثقافية والبيئية.  

ىل اتصال جسدي وثيق ينبغي أ ن يطلب من  ال • عاقة اذلين حيتاجون ا  مع املعاجلني أ و املعلمني أ و ال خصائيني    ال طفال ذوي اال 

مجيع   يعمتد  أ ن  مباكن  ال مهية  من  الس ياق،  هذا  ويف  ال قنعة.  اس تخدام  يقدموالاجامتعيني  من   نمن  أ ساس ية  تدابري  الرعاية 

ابل م  تدابري اال صابة  من  لتعزيز  الوقاية  ال وضاع  تكييف  جيري  وأ ن  ال قنعة،  ارتداء  ذكل  يف  مبا  وماكحفهتا،  من  راض  الوقاية 

 .  اال صابة ابل مراض وماكحفهتا
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ىل الالزتام ابملباعدة    وعوائق للتعمل    مشألك   السمع احملدود أ و مشألك السمعقد يواجه ال طفال ذوي   • أ خرى، تتفامق بسبب احلاجة ا 

بقراءة الشفاه )مثل أ قنعة واحضة( أ و دروع الوجه كبديل ل قنعة    تسمحوميكن اس تكشاف أ قنعة مكيفة    اجلسدية املوىص هبا.

 النس يج. 

ىل أ دىن   الوقاية من اال صابة ابل مراض وماكحفهتا وينبغي منح ال ولوية لتدابري أ خرى من تدابري  والصحة العامة والتدابري الاجامتعية للتقليل ا 

ىل ال طفال اذلين مه دون اخلامسة من العمر؛ احلفاظ عىل    حد من خطر انتقال  اجلسدية عىل وجه التحديد من مرت واحد    املباعدةاملرض ا 

عىل ال قل حيامث أ مكن، وتعلمي ال طفال عىل تكرار تنظيف اليدين، واحلد من جحم الفصول املدرس ية. ويالحظ أ يضًا أ نه قد تكون هناك  

ذا اكن  اعتبارات حمددة أ خرى، مثل وجود   أ شخاص ضعفاء أ و مشورة طبية وحصية عامة حملية أ خرى ينبغي النظر فهيا عند حتديد ما ا 

ىل ارتداء قناع.   ال طفال اذلين مه دون اخلامسة من العمر حباجة ا 

صابة مؤكدة بعدوى  19-ال شخاص اذلين يعانون من أ مراض اجلهاز التنفيس، أ و أ عراض كوفيد ، أ و ا 

  19-كوفيد

ىلجيب عىل أ ي خش ، ارتداء قناع  19-كوفيدب  اال صابة  ص يعاين من أ عراض مرض يف اجلهاز التنفيس أ و أ ي أ عراض أ خرى قد تشري ا 

يف   ياديةالاعت طيب، حىت لو اكنت ال عراض خفيفة. وجيب استبدال القناع مرة واحدة عىل ال قل يوميا. وينبغي اس تخدام الاحتياطات  

جراءات النظافة التنفس ية الصارمة.مجيع ال وقات ولكن عندما ال ميكن للمريض ارتداء قنا  ع طيب، ينبغي اتباع ا 

 اس تخدام القناع من قبل أ فراد الصحة اجملمتعية ومتطوعي الصليب ال محر والهالل ال محر

الاحتياطات   دامئًا  اجملمتعيون  العاملون الصحيون  أ ن يس تخدم  اجملمتعية، ينبغي  أ ماكن الرعاية  ابل مراض  لوقاية من اال صل  الاعتياديةيف  ابة 

ال قل،   وماكحفهتا عىل  ىل مرتين  مرت ا  )أ ي النظافة التنفس ية، واملباعدة اجلسدية من  التوعية اجملمتعية  تقوم بأ نشطة  اليت  يف املستشفيات 

خل(.    ا 

ىل ذكل، يوىص العاملون الصحيون اجملمتعيون مبا ييل:    ابال ضافة ا 

جراء أ ي نشاط ال ميكن فيه احلفاظ عىل املباعد •  ة اجلسدية، يوىص ابرتداء قناع من القامش. عند ا 

يف اجملمتع، ينبغي التفكري يف ارتداء أ قنعة القامش أ ثناء القيام ابل نشطة    19-يف س ياق الانتقال املعروف أ و املشتبه فيه لكوفيد •

 الروتينية.  

أ ن تشري  ميكن  جيب اس تخدام ال قنعة الطبية يف أ ي اتصال مع أ ي خشص دليه أ عراض تنفس ية أ و أ ي أ عراض حممتةل أ خرى   •

ىل اال صابة ب  19-كوفيدا 

 افق الصحية  اس تخدام القناع يف املر 

جراءات عالجية معينة، مثل التنبيب والتنفس الاصطناعي،   يف املرافق الصحية، ميكن أ ن ينتقل الفريوس عن طريق الرذاذ يف أ ثناء القيام اب 

اال جرا  يطرحمما   )أ ي  اخلطورة  عالية  الصحية  الرعاية  ل نشطة  التنفس  أ هجزة  ىل  ا  حاجة  وهناك  العدوى.  النتقال  أ عىل  خطراً  ءات  ابلتايل 

جراء وقايئ عام يف أ ماكن الرعاية الصحية.  3املودلة للرذاذ   (، وال قنعة الطبية مطلوبة يف مجيع ال وقات اك 

 
، والتنظير القصبي، واإلنعاش القلبي  الباضع التنبيب القصبي، والتهوية غير   الرذاذ:وتشمل قائمة منظمة الصحة العالمية إلجراءات توليد   3

 ريح الجثة. البلغم باستخدام محلول ملحي فرط الطنين البخصالي، وإجراءات تش  وتوجيهالرئوي، والتهوية اليدوية قبل التنبيب، وتنظير القصبات، 
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ويف ال وساط الرسيرية، يعترب انتقال الفريوس يف غياب اال جراءات املودلة للرذاذ جمااًل من جماالت البحوث اجلارية، حيث تشري بعض  

ىل وجود فريوس قابل للحي اة يف الهواء حيث مل يمت تطبيق اال جراءات املودلة للرذاذ. وحيمتل أ يضًا أ ن ينتقل الفريوس قبل ظهور  ال دةل ا 

ال عراض )انتقال الفريوس من قبل أ شخاص مل تظهر علهيم ال عراض بعد( وانتقاهل بدون أ عراض )انتقال الفريوس من أ شخاص مصابني  

 ولكن ال تظهر علهيم أ عراض املرض أ بداً(.  

فهيا ابس مترار انتقال عدوى كوفيديف ال  يف اجملمتع، جيب عىل مجيع اذلين يعملون يف بيئة رسيرية، أ ي   19-س ياقات اليت يُعرف أ و يشتبه 

دارة اجلثث العاملني يف جمال الرعاية الصحية والعاملني يف جمال   ، الرعاية املزنلية، والعاملني  ياتاال سعاف، الصيدل   س يارات  ،العيادات)  ا 

متعية، والطب الرشعي / ادلفن، وعامل النظافة يف هذه البيئات( ارتداء قناع طيب ابس مترار خالل مجيع ال نشطة طوال  يف جمال الصحة اجمل 

  نوبة معلهم، حىت عندما ال ينفذون اال جراءات املودلة للرذاذ. أ ما يف الس ياقات اليت يُسجل فهيا انتقال متقطع/ متفاوت، فيجب عىل مجيع

رس  بيئة  يف  يعملون  للعاملني  اذلين  ينبغي  للرذاذ،  املودلة  اال جراءات  فهيا  تطبق  اليت  الصحية  الرعاية  أ ماكن  ويف  طيب.  قناع  ارتداء  يرية 

 . امية تنفس يةقناع حالصحيني ارتداء 

عادة اس تخداهما   رشادات الس تخدام أ قنعة القامش اليت ميكن ا   ا 

 يف انتقال الفريوس.  دةزايوجتفيفها رضوراي لتجنب أ ي يُعد الاس تخدام املناسب ل قنعة الوجه املصنوعة من النس يج وغسلها  •

آمن لتقليل  • بعد غسل اليدين، ضع قناعًا نظيفًا وجافًا بعناية عىل الوجه، مبا يضمن أ نه يغطي الفم وال نف واذلقن. اربطه بشلك أ

  أ ي جفوة بني اجلدل والقناع

 . جتنب ملس القناع أ ثناء ارتدائه •

 . مايم من القناع ولكن فكه من اخللفال زاةل القناع، ال تلمس اجلزء ال   •

زاةل القناع أ و عند ملسه، اغسل يديك ابملاء والصابون أ و مبحلول كحويل لغسل اليدين  •  . قبل وبعد ا 

ال تُرتدى أ قنعة الوجه طوال اليوم. استبدل القناع بقناع جاف نظيف مبجرد أ ن يصبح رطًبا، أ و عىل ال قل مرة واحدة يف اليوم،  •

 دامه لفرتة طويةل. أ و أ كرث عند اس تخ

 . ختلص من ال قنعة التالفة عىل الفور •

ذا خططمت لتوفري أ قنعة القامش، فوفروا ما ال يقل عن   •  . أ قنعة للشخص الواحد 3ا 

زاةل القناع بأ قرب وقت ممكن، اغسل القناع والكيس الوايق ابملاء الساخن والصابون وجففه قبل اس تخدامه مرة أ خرى.   • بعد ا 

ن أ مكن. ويُس تحسن جتفيف ال قن  عة وأ كياسها يف الشمس أ و حتت ال شعة فوق البنفسجية ا 

 واِق )كام يرد ذكره يف املواصفات حتت قسم التغليف(  كيسال ترتك القناع دون غسل أ و دون وضعه يف  •
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 املواصفات 

جراءات الاختبار    ،EN14683 + AC Iجيب أ ن يفي القناع بـمعيار   املعيار  أ و يمت اختباره مبوجب ا 

 . 27-03-2020املنشور يف   AFNOR S76-001ة وفقًا لـمعيار املبسط

دقيقا وحمبواك وانمع اللمس ومصنوع من   املادة  يكون النس يج  أ ن  عىل  احملبوك،  أ و  القامش املنسوج 

عدد  100 مشمعا(،  وال  مغلفا  وال  حميواك  وال  حمبواك،  يكون  )ال  القطن  من  احلد  اخليوط٪   :

ىل احلد ال قىص   50ال دىن   ²خيطا / مس 60ا 

 % للك طبقة10  -+/ ²غرام/ م 115 الوزن ابلغرامات

ن اكنت  ، pagne، أ و kikoiال قنعة مزنلية الصنع، ميكن للمرء اس تخدام مالءة الرسير، أ و  ا 

أ و  kitengéأ و    ،sarong،    القمصان يف  املس تخدمة  النامعة  القطنية  املالبس  ومعظم 

النامع  والفساتني اخل؛ ال تس تخدم القامش اذلي تظهر فيه ثقوب بني اخليوط، واس تخدم القامش  

 والضيق النس يج فقط.  اخليوط

يكون القناع خميطا فقط عىل احلواف. ال توجد خياطة أ مام الفم وال نف. ينبغي أ ن يقلل نوع   لصنع ا

 احلاش ية واخلياطة اليدوية من خطر هتيج اجلدل. 

هناء لك اخلياطات بعقدا  . ت خلفيةجيب ا 

ىل  2 عدد الطبقات   طبقات 3ا 

 مس.  5قناع مس تطيل مسطح مع طوية مسكها  الشلك 

لورش   و القياسات   صناعة اخلياطة 

 سجة ن ال  

، مطوي مع طيتني معاكس تني عرض لك مهنام  11cmالعرض × ارتفاع    21cmال بعاد الهنائية  

2،5cm. 

 حُتسب قياسات القص من قبل الصانع وفقا للمامرسات اجليدة. 

قياسات ال قنعة املصنوعة يف املزنل أ و 

 ل جحام خاصة )لل طفال مثال( 

 جسل قياسات وجه املس تخدم: 

الطو العمود   القياس قبل  ىل    :يي  ا  اذلقن  وعىل  ال نف  طول  عىل  ال نف  جرس  من  املسافة 

ىل احلاش ية وفقا للمامرسة(  أ سفل  اذلقن )ابال ضافة ا 

ىل مركز ال ذن ال خرى،   2/3ال فقي:  القياس فوق اذلقن   مرورامن املسافة من مركز ال ذن ا 

ىل احلاش ية حسب املامرسة(  )ابال ضافة ا 

 لتجنب اخللط مع ال قنعة الطبية.  وال خرضزرق ال   تفادى اللون 

اس تخدم لونني خمتلفني للمتيزي بني داخل القناع وخارجه. يفضل اس تخدام قطعة مقاش بيضاء  

 اللون للطبقة ادلاخلية. 

 جيب أ ن تكون ال ربطة مطاطية ومرنة وتُشد خلف ال ذنني أ و خلف الرأ س، أ و   ال ربطة
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تتوفر   ال  من    دلنيةأ ربطة  عندما  )قطع  القناع  مقاش  نفس  من  صنعها  ميكن   × 90cmمرنة، 

3cm  )مكفوفة ومطوية مرة واحدة 

 ال تس تخدم ادلاببيس لتثبيت ال ربطة، بل خيّطها يدواي فقط 

 كغم.  5 درهاقجيب أ ن تتحمل ال ربطة قوة جر 

دون أ ي رضر. والعمر  درجة مئوية    60الغس يل املنتظم حبرارة قدرها  القناع  جيب أ ن يتحمل   املتانة 

 ل اليويم. املتوقع للقناع هو شهرين مع الغس

 اغسل وجفف ال قنعة قبل تغليفها وتسلميها  امللواثت

 وفقا لعقد الرشاء.  التغليف

بناء عىل الطلب، جيري تغليف ال قنعة يف كيس من البالستيك املتني ميكن اس تخدام كوعاء  

قنعة املس تعمةل.   وايق لل 

 ال قنعة مع التعلاميت بناء عىل الطلب تُّوفر تعلاميت 

 تعلاميت معروضة أ دانه أ و مرتمجة بلغات أ خرى حسب الطلب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلاميت 
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 اغسل يديك بالماء والصابون

 قبل ارتداء القناع−

 بعد نزع القناع−

 إذا أمسكت القناع بينما ترتديه−

 يرجى ارتداء القناع النظيف والجاف بعناية

 واألنف والذقنليغطي الفم 

 شد األربطة بعناية لتفادي أي فجوات

 لنزع القناع، فك األربطة من الخلف

 غير موجه للموظفين الطبيين في محل العمل

 ال تلمس فمك وأنفك

  ال تلمس القناع بينما ترتديه

 اغسل القناع يوميا بالماء والصابون

بينما ال ترتدي القناع على جبهتك أو أسفل ذقنك 
 تستعمله أو بعد استعماله

استبدل القناع إن كان رطبا، أو على األقل مرة 
 في اليوم 

 أو أكثر من مرة إذا استعملته لمدة طويلة

 تخلص من األقنعة التالفة فورا

 ال تتخلص منها دون غلسها مسبقا

 أو ضعها في كيس من البالستيك

 ّقهاارجع دائما إلى توصيات السلطات الصحية وطب
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 سم القياس النهائي 11
 سم القياس النهائي 21

 شكل جانبي شكل أمامي

 الحاشية

 ويةالط

خلف األذنين  المرنني اللدشد الرابط 

 )يدرج في الحاشية(

خلف الرأس  المرناللدني شد الرابط 

 )يُخيط في األطراف األربعة(

 18الظاهر  نالمراللدني طول الرابط 

 سم

 سم 35 المرن اللدنيطول الرابط 

 أربطة من القماش تُشد خلف الرأس

 )تخيط على طول القناع األعلى واألسفل(
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 مثال عىل قناع مزنيل الصنع 
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