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 ة معلومات أساس�ّ 
 

في المجتمعات  كمامات استخدام ال�شأن  هذه الوث�قة نصائحم تقدّ 
لرعا�ة الصح�ة في  وفي مرافق ا ،، وأثناء الرعا�ة المنزل�ةالمحل�ة

 .19-�وفید مرضحاالت إصا�ة � غ فیها عن بلَّ المناطق التي ی 
المهنیین و   في المجتمع المحلي،  األفراد  هة إلىنصائح موجّ ال  وهذه

وى لوقا�ة من العدوا الصحة العموم�ة العاملین في مجال
القائمین على إدارة مرافق الرعا�ة الصح�ة،    إلى  و�ذلكومكافحتها،  

ین. وموظفي الرعا�ة الصح�ة، والعاملین الصحیین المجتمعیّ 
ر المز�د من الب�انات في هذا  توفُّ  تم تنق�ح هذه النصائح حالوسی 

 الشأن.
 

 ،یتم 19-�وفید المسبِّب لمرض فیروسالنتقال او�شار إلى أن 
ین مسار�ن أساسیّ  �ق، عن طر في ظل المعلومات المتاحة حال�اً 

ة عندما س�ّ وتتولَّد القطیرات التنفّ   .المخالطةو ة  س�ّ القطیرات التنفّ   هما
�خالط  أي شخص �سعل شخص مصاب �العدوى أو �عطس. و 

ة س�ّ لد�ه أعراض عدوى تنفّ   اً (في حدود متر واحد) شخص  عن �ثب
ض  �كتنفه خطر التعرّ ك)، وغیر ذلالسعال والعطس (مثل: 

�ما قد ته�ط القطیرات   .ةعد� ل أن تكون مُ حتمَ ة �ُ س�ّ طیرات تنفّ لق
فإن البیئة حّ�ًا؛ وهكذا  على األسطح حیث �مكن أن ی�قى الفیروس  

  �مثا�ة مصدر لفرد المصاب �العدوى قد تكون  الم�اشرة المح�طة �ا
 1ة).االنتقال �المالمسلالنتقال (

 
عن  موجزة  منظمة الصحة العالم�ة مؤخرًا تقار�ر صدرتأوقد 

زة  ی وجوقدَّمت لمحة  19-ب لمرض �وفیدانتقال الفیروس المسبِّ 
 

-الحالة العد�مة األعراض المؤ�َّدة مختبرّ�ًا هي لشخص مصاب �عدوى �وفید    أ
ال تظهر عل�ه أعراض. و�شیر االنتقال العد�م األعراض إلى انتقال الفیروس    19

األشخاص المصابین �عدوى شأن االنتقال من ة � حال� ال دّلةلأل
وفي  ألعراض  وفي الفترة السا�قة لأعراض،    عند ظهور  19-كوفید

�املة في تقر�ر حالة  (ترد تفاصیل   أأعراض ظهور  حالة عدم
 WHO COVID-19 Situationالصادر عن المنظمة  19-كوفید

report 73.(2 
 

عن طر�ق الراهتة إلى أن المرض ینتقل في معظمه    األدّلةوتشیر  
  تتراوح . و ظهر علیها األعراضت الحاالت المؤ�دة مختبر�ًا التي 

، وهي الفترة 19-فترة حضانة الفیروس المسبِّب لمرض �وفید
  5بین  ض للفیروس و�دء ظهور األعراض،المنقض�ة بین التعرّ 

یومًا. وأثناء  14إلى    تمتدّ   ولكنها �مكن أن،  في المتوسط  أ�ام  6و
ض"، �مكن ألعرال  السا�قةفترة "ه الفترة، التي ُتعَرف �ذلك �اسم الهذ

و�نقلون الفیروس  العدوى  في األفراد المصابین�عض  سبِّبت أن ی 
تم توثیق وفي عدد ضئیل من التقار�ر،  8-3آخر�ن.�التالي إلى 
عبر جهود تقّصي المخالطین   ألعراضالسا�قة ل  فترةالاالنتقال في  

ز  وتدعم ذلك 8- 3تجمُّعات الحاالت المؤ�دة.عن والتحّري المعزَّ
رون نتائج إ�جاب�ة ُ�ظهِ تشیر إلى أن �عض األشخاص قد  أدّلة

األعراض �ما یتراوح �  إصابتهمقبل  19-�مرض �وفیدلإلصا�ة 
   10-9أ�ام. 3بین یوم و

 
�مكن أن  19 -ن �عدوى �وفیدی األشخاص المصاب  فإنوهكذا 

ینقلوا الفیروس قبل ظهور األعراض. ومن األهم�ة �مكان إدراك 
  على أي حال أن االنتقال في الفترة السا�قة لألعراض یتطلب 

انتشار الفیروس بواسطة ُقَطیرات ُمعِد�ة أو عبر مالمسة أسطح 
 األدّلةجم�ع ملّوثة. وترصد منظمة الصحة العالم�ة �انتظام 

د المدى الحق�قي للعداوى العد�مة   من شخص ال تظهر عل�ه أعراض.  وسیتحدَّ
 السیرولوجّ�ة.األعراض من واقع الدراسات  
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ر  توفُّ  حالوع الهام، وستوفر تحدیثات الناشئة حول هذا الموض
 ات في هذا الشأن.المز�د من المعلوم

 
ة في هذه الوث�قة �أنها ع�ارة عن �مامات وتعرَّف الكمامات الطب�ّ  

حة أو  ة، وتكون مسطّ ات أو اإلجراءات الجراح�ّ خاصة �العمل�ّ 
ت على الرأس بواسطة  بَّ ثّ تُ س)؛ و ة (�عضها �ش�ه الكؤو مطو�ّ 

  أسالیب  خت�ار وفقًا لمجموعة منالتخضع لهي و  أشرطة.
، أو ما  ASTM F2100, EN 14683ة (س ُمق�َّ االخت�ارات ال

 ،ترش�حقدرة العال�ة على الالموازنة بین ال�عادلها) تهدف إلى 
  على نحو ، ومقاومة نفاذ السوائل بدرجة �اف�ة سالتنفُّ  �مكانّ�ةو 

الع ّ�ةسالتنفّ  الوث�قة على األقنعةوال تر�ِّز هذه اخت�اري.  ؛ ولالطِّ
، أنظر إرشادات  األقنعة التنّفسّ�ةإرشادات �شأن استخدام  على

للوقا�ة من العدوى ومكافحتها أثناء الرعا�ة الصح�ة عند االشت�اه 
  11. 19-�وفید�عدوى 

 
 تحدّ قد  ة التي  من التدابیر الوقائ�ّ   واحداً   ةطب�ّ ال  لكمامةاارتداء    عدّ � و 

. 19-�وفید نة، �ما فیهاة معیّ س�ّ تنفّ  ةفیروس�ّ  من انتشار أمراض
مستوى  اللتوفیر  ال �كفي ا وحده  كمامةغیر أن استخدام ال

  أخرى اعتماد تدابیر  �ذلك من الحما�ة، حیث ین�غي  المطلوب
، فالبد اسُتخِدمت الكمامات من عدمه  وسواء.  في هذا الخصوص

وغیر ذلك  ،األیدي نظافةالتقّید إلى أقصى حّد ب � أن �قترن ذلك 
انتقال   يمن تدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها، من أجل توقّ 

ت منظمة الصحة  قد أعدّ . و إلى آخرمن إنسان    19  -مرض �وفید
مرافق  � و ، 12و�رشادات خاصة �الرعا�ة المنزل�ةهات ی العالم�ة توج

�شأن استرات�ج�ات الوقا�ة من العدوى  ،11الصح�ةالرعا�ة 
في اإلصا�ة �مرض  �غرض استخدامها عند االشت�اه ،ومكافحتها

 .19-دكوفی 
 

 المجتمع المحلي في س�اق 
 

والفیروسات ر دراسات األنفلونزا، والعلل الشبیهة �األنفلونزا، توفِّ 
ة �مكن أن على أن استخدام الكمامات الطب�ّ   ةأدلّ ة،  لَّلة ال�شر�ّ كَ المُ 

ُمعِد�ة من شخص مصاب �العدوى الُقَطیرات ال�قي من انتشار 
 13الُقطیرات. ث البیئة �فعل هذه إلى شخص آخر واحتمال تلوّ 

فراد  األمن ِقَبل ة محدودة على أن ارتداء �مامة طب�ّ  ةأدلّ ة وثمّ 

  أو  لمر�ض علیل، نمخالطی ال في دوائرفي المنازل أو صّحاء األ
�كون مفیدًا �تدبیر  قدُمرتادي التجمُّعات العامة  في أوساط 

في الوقت الراهن على أن ة أدلّ غیر أنه ال توجد  23-14وقائي.
شخاص األمن ِقَیل    ارتداء �مامة (سواء من النوع الطبي أو غیره)

أوسع، �ما على نطاق  ةالمحل�ّ  اتصّحاء في س�اق المجتمعاأل
، �مكن شاملال ينطاق المجتمعالفي ذلك ارتداء الكمامات على 

 .19-�وفید ة، �ما فیهاس�ّ أن �قیهم من العدوى �الفیروسات التنفّ 
 

لعاملین في مجال  صالح اة لین�غي الحفاظ على الكمامات الطب�ّ 
استخدام الكمامات الطب�ة في المجتمع المحلي الرعا�ة الصح�ة. 

إهمال تدابیر أخرى أساس�ة  معرًا زائفًا �األمان قد یولِّد شعو 
كالممارسات الخاصة بنظافة األیدي والت�اعد االجتماعي، وقد 

ي إلى مالمسة الوجه أسفل الكمامات وتحت العینین، �ما أن فض� 
ذلك قد یؤدي إلى تكبُّد تكال�ف وأع�اء شراء غیر ضرور�ة، 
وحرمان العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة من الكمامات التي  
�حتاجونها إلى أقصى حد، خاصًة في حالة نقص إمدادات 

 الكمامات. 
 

 : لق�ام �اآلتيعلى األشخاص الذین لدیهم أعراض ا
  والتماس الرعا�ة   ، والخضوع للعزل الذاتي،ة�ّ ارتداء �مامة طبّ  •

د بدء المعاناة من وعكة. و�مكن أن تشمل �مجرّ  �ةّ الطبّ 
  واحتقان في الحلق  سعال�ع�اء و حمى و الشعور �  األعراض

األهم�ة �مكان التنو�ه إلى أن ومن  .سوصعو�ة في التنفّ 
األشخاص المصابین �عدوى رة لدى �عض األعراض الم�كّ 

 ؛ قد تكون طف�فة للغا�ة 19-كوفید
ة �ّ ة ارتداء الكمامات الطبّ قة �ك�ف�ّ اّت�اع التعل�مات المتعلّ  •

 ص منها؛وخلعها والتخلّ 
ًة النظافة  ة، خاّص ة اإلضاف�ّ اتِّ�اع جم�ع التدابیر الوقائ�ّ  •

ن األشخاص  ة م�قاء على مسافة بدن�ّ ة للیدین والالشخص�ّ 
 اآلخر�ن.

 
 :�اآلتيجم�ع األشخاص الق�ام ین�غي ل

 ؛ةمالمزدح المغلقة عات واألماكنلتجمّ اتجنُّب  •



19-نصائح �شأن استخدام الكمامات في س�اق جائحة �وفید  

-3- 
 

األشخاص    عن متر واحد من  ال تقلّ   ةبدن�ّ   ال�قاء على مسافة •
سعال  الة (س�ّ شخص لد�ه أعراض تنفّ  أيّ  اآلخر�ن، خاصةً 

 )؛مثالً  عطسالو 
إذا    ر �حولير، �استخدم مطهّ تنظ�ف الیدین على نحو متكرّ  •

الماء والصابون سخة �شكل ظاهر، أو � دي متّ لم تكن األی 
 سخة �شكل واضح؛عندما تكون متّ 

راع من الذ  يّ لفم عند السعال أو العطس، �طَ تغط�ة األنف وا •
ص ة، مع التخلّ المرفق على الفم أو �استخدام المنادیل الورق�ّ 

ف � نظالمنادیل �عد استعمالها، ومن ثم ت الفوري من تلك 
 األیدي؛

 والعینین. االمتناع عن لمس الفم واألنف •
 

للعادات  ة في �عض البلدان وفقاً �ّ الطبّ  الكمامات�مكن ارتداء و 
ة في  �ّ نصائح السلطات المحلّ  �حسب أو اً �ّ ة السائدة محلّ الثقاف�ّ 

�اع أفضل  اتِّ ین�غي ت، حاالال  هذه . وفي19-س�اق �وفید
ص منها، والتخلّ  ارتدائها ونزعهاة ك�ف�ّ �  ةالممارسات الخاّص 

 للیدین �عد نزعها. ةالنظافة الشخص�ّ  تدابیرو 
 

قة �استخدام الكمامات  خاذ القرارات المتعلّ نصائح للقائمین على اتّ 
 لألصّحاء في س�اق المجتمع المحلي

 
شخاص  األ كما هو مبیَّن أعاله، فإن استخدام الكمامات من ِقَبل 

  لحالّ�ة دلة اي ال تدعمه األصحاء في س�اق المجتمع المحلاأل
ة  مة الصحّ م منظّ ومخاطر حرجة. وتقدّ  الت�اساتو�نطوي على 

ارات حتي �مكنهم خاذ القر ة النصائح التال�ة للقائمین على اتّ العالم�ّ 
 المخاطر.لى تطبیق نهج �ستند إ

 
 ف�ما یلي:النظر خاذ القرارات  ن على اتّ بلقائمو�ن�غي ل

 
أن �كون األساس  تعّینمن استخدام الكمامة: ی  الغرض -1

سواء   –الداعي الستخدام الكمامة واضحًا  المنطقي والسبب
(االستخدام من ِقَبل  مصدر��ح الاستخدامه �غرض  أر�د
االستخدام  (  19-مصابین) أو الوقا�ة من �وفیدالشخاص  األ

 صّحاء)  األ شخاص األمن ِقَبل 

في  19 -كوفید المسبِّب لمرض فیروسلل ضالتعرُّ مخاطر  -2
 : الس�اق المحلي

دوران الفیروس   نطاق ات الراهنة �شأنان: الو�ائ�ّ السكّ  -
تجمُّعات الحاالت مقابل االنتقال المجتمعي)،  :(مثالً 

د المحّلي والقدرات المتعّلقة   فضًال عن الترصُّ
تقّصي ومتا�عة المخالطین، القدرة  �االخت�ارات (مثًال: 

 .على إجراء االخت�ارات)
العمل في حالة مخالطة وث�قة مع الجمهور  الفرد: -

 عامل صحي مجتمعي، صّراف) :(مثالً 
أكثر   م�ونه�مرض وخ�م أو    السكان/شخصال إمكان�ة إصا�ة   -3

علل مصاح�ة، األشخاص المصابین �  لوفاة، مثلة لضر ع
 أو السكري، و��ار السن األمراض القلب�ة الوعائ�ةك

الذي �ع�ش ف�ه السكان، من حیث الكثافة السكان�ة،  الس�اق   -4
والقدرة على االلتزام �الت�اعد االجتماعي (في حافلة مزدحمة  

المغلقة،  ماكناأل :ومخاطر سرعة االنتشار (مثالً مثًال)، 
 مات).الشبیهة �المخ�ّ  ماكنمات/األات، المخ�ّ العشوائ�ّ 

وقدرة األفراد على  ، الكمامة وتكال�فهاتوفُّر  مدى: مالءمةال -5
  تحمُّل ارتدائها

(أنظر  �ةّ مقابل �مامة غیر طبّ  �ةّ : �مامة طبّ الكمامةنوع  -6
 أدناه)

 
ستخدام لمحتملة المزا�ا االإلى هذه العوامل، تشمل  و�اإلضافة
من ِقَبل األشخاص األصّحاء في س�اق المجتمع المحلي  الكمامة 

المحتمل من شخص مصاب �العدوى أثناء   مخاطر التعرُّض  تقلیل
من وصم األفراد الذین یرتدون الحّد الفترة "السا�قة لألعراض" و 

 لمصدر.ك�ح الالكمامة 
 

التال�ة �عین   المخاطر المحتملة  خذأل  عنا�ةتوّخي ال  غیر أنه ین�غي
 خاذ قرارات:تّ ة الاالعت�ار في أي عمل�ّ 

 
اء مالمسة و�عادة استخدام ث الذاتي الذي قد �حدث جرّ التلوّ  •

 ثةكمامة ملوّ 
 ة المحتملة س�ّ ت�عًا لنوع الكمامة المستخدمة، الصعو�ات التنفّ  •
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إلى تقیُّد أقل بتدابیر  يقد یؤدّ الشعور الزائف �األمان، مما  •
ة  ة أخرى مثل الت�اعد االجتماعي والنظافة الشخص�ّ وقائ�ّ 

 للیدین
ب وما یترتّ  عن المسار الصح�ح إمدادات الكمامات حرف •

على ذلك من نقص الكمامات الالزمة للعاملین في مجال  
 ة �ّ الرعا�ة الصحّ 

الصحة  الة في مجال الفعّ تدابیر العن �عیدًا الموارد  صرف •
 ة للیدینة، مثل النظافة الشخص�ّ العموم�ّ 

 
ة ة �مكان وضع استرات�ج�ّ �ّ وأّ�ًا �ان النهج المراد تبّن�ه، من األهمّ 

ان �شأن المال�سات  ة للتواصل �غ�ة تقد�م إ�ضاحات للسكّ قو�ّ 
لّقى و�ن�غي أن یت خاذ القرارات. والمعاییر واألس�اب الداع�ة إلى اتِّ 

  المطلوب ة الكمامات ماه�ّ  �شأنان تعل�مات واضحة السكّ 
ق ارتداؤها، ومتى و��ف �مكنهم الق�ام بذلك (أنظر القسم المتعلّ 

التقیُّد الصارم  ة االستمرار في  �ّ أهمّ   مدى�التعامل مع الكمامات)، و 
 :�جم�ع التدابیر األخرى للوقا�ة من العدوى ومكافحتها (مثالً 

 ة للیدین، الت�اعد الجسدي، وغیر ذلك)النظافة الشخص�ّ 
 
 
 

 نوع الكمامة 
 

د منظّ    وفیر إیالء األولو�ة لتة �ّ أهمّ ة على ة العالم�ّ مة الصحّ ُتَشدِّ
للعاملین في مجال الرعا�ة   ّ�ة سالتنفّ  واألقنعةة �ّ الكمامات الطبّ 

 ة �ّ الصحّ 
 
 استخدام الكمامات المصنوعة من مواد أخرى  تقی�مات خلصت  مل

ة، �ّ أ�ضًا �اسم الكمامات غیر الطبّ   المعروفة(كنس�ج قطني مثًال)،  
حالّ�ة  ة دة في س�اق المجتمع المحلي. وال توجد أدلّ إلى نتائج جیّ 

�مكن على أساسها التوص�ة �استخدامها من عدمه في هذا 
 .الس�اق

 
مع الشر�اء في مجال ال�حث  ة ة العالم�ّ مة الصحّ تتعاون منظّ و 

ة. �ما  �ّ ة و�فاءة الكمامات غیر الطبّ والتطو�ر لتحسین فهم فعال�ّ 
ة البلدان التي تصدر توص�ات �استخدام مة �شدّ ع المنظّ تشجّ 

الكمامات من ِقَبل األشخاص األصّحاء في المجتمع المحلي  
مة بتحدیث وستقوم المنظّ   هذا الموضوع الهام.  حول�إجراء �حوث  

 في هذا الشأن.  أدّلة جدیدةر حال توفُّ اداتها إرش
 
خاذ القرارات �مضي القائمون على اتّ   �جوز أنفي غضون ذلك،  و 

وفي هذه ة. �ّ ُقُدمًا في التوص�ة �استخدام الكمامات غیر الطبّ 
ق ف�ما یتعلّ  �عین االعت�ار السمات التال�ة أن تؤخذ، ین�غي الحالة

 ة:�ّ �الكمامات غیر الطبّ 
 

 ط�قات القماش/النس�جعدد  •
 المادة المستخدمة  س فيالتنفُّ توّفر خاّصّ�ة إمكانّ�ة  •
 الصمود للماء/الخواص الطاردة للماء •
 شكل الكمامة  •
 الكمامة مقاس  مالءمة •

    

 ة الرعا�ة المنزل�ّ 
 
الذین  19-لمرضى �وفیدال �كون دخول المستشفى مطلو�ًا  قد

طف�ف. و�ن�غي توج�ه جم�ع المرضى الذین  اعتالل�عانون من 
(أي �المنزل أو في س�اقات غیر  یتلّقون رعا�ة خارج المستشفى

ة  ة/اإلقل�م�ّ �ّ ة المحلّ ة العموم�ّ ة) إلى اتِّ�اع بروتو�والت الصحّ تقلید�ّ 
  تّص �مرض ة �العزل المنزلي والعودة إلى المستشفى المخقمتعلّ ال

 7هم.لدی  عتاللاال في حال تفاقم 12-كوفید

 

ة تقد�م الرعا�ة  إلى النظر في إمكان�ّ  أ�ضاً  الحاجة ورّ�ما دعت
ین أو ر رعا�ة المرضى الداخلیّ عند عدم توفّ  ة في المنزل�ّ الصحّ 

ة القدرات، وعدم قدرة الموارد على  محدود�ّ : تها (مثالً عدم مأمونیّ 
�اع �عض من اتّ   والبدّ   ة).�ّ تلب�ة الطلب على خدمات الرعا�ة الصحّ 

دة ذات الصلة �الوقا�ة من العدوى ة المحدّ اإلرشادات النوع�ّ 
   3.ةومكافحتها، ألغراض تقد�م الرعا�ة المنزل�ّ 

 
أو    19-المشت�ه في إصابتهم �مرض �وفید ین�غي لألشخاص

 الق�ام �اآلتي: ، لذین لدیهم أعراض خف�فةا
ضرورة العزل �  توص�ةللعزل الذاتي في حال عدم ال اللجوء •

 ذلكالق�ام ب في مرفق طبي أو تعذُّر 
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ر �حولي إذا لم تكن هّ �استخدام مط  الیدینتنظ�ف تكرار  •
الماء والصابون عندما و � سخة �شكل ظاهر، أاألیدي متّ 
 سخة �شكل واضح؛تكون متّ 

 ؛األشخاص بین عن متر واحد قلّ ال ت مسافة على �قاء اإل •
تغییرها  ممكنة؛ على أن یتمّ ة ألطول فترة �ّ ارتداء �مامة طبّ  •

و�النس�ة لألشخاص غیر القادر�ن ة یوم�ًا على األقل. مرّ 
على تحمُّل ارتداء الكمامة الطب�ة، فین�غي لهم التقیُّد التام 

م بتدابیر النظافة ذات الصلة �السبیل التنفُّسي (أي تغط�ة الف
وحیدة واألنف عند السعال أو العطس �منادیل ورق�ة 

فور استعمالها، أو َطّي الذراع   منها  مع التخلص  االستخدام،
 ).تنظ�ف األیدي من المرفق على الفم ومن ثمّ 

�اللعاب أو البلغم أو اإلفرازات  تلو�ث األسطح تجنُّب  •
 التنّفسّ�ة.

ق الهواء والتهو�ة في المكان الذي �ع�شون ف�ه، تحسین تدفُّ  •
 �فتح النوافذ واألبواب قدر اإلمكان.

 
أشخاص مشت�ه  أو القائمین على رعا�ة    الُمعا�شین  األقارب   على

الق�ام   ، أعراض خف�فةلدیهم  أو 19-�إصابتهم �مرض �وفید 
 : �اآلتي

ر �حولي إذا لم تكن �استخدام مطهّ نظ�ف الیدین ت تكرار  •
سخة �شكل ظاهر، أو �الماء والصابون عندما األیدي متّ 
 سخة �شكل واضح؛تكون متّ 

مسافة ممكنة   عن األشخاص المصابین ألطول ال�قاء �عیداً  •
 ؛�حد أدنى عن متر واحد ال تقلّ 

عندما �كونون في نفس الغرفة مع  ةّ � طبّ  �مامةارتداء  •
 ؛ لشخص المصابا

ملّوثة �إفرازات تنفُّسّ�ة (المنادیل الورق�ة   موادّ   أيّ   ص منالتخلُّ  •
 ؛استخدامها وتنظ�ف األیدي فوراً  �عدالوحیدة االستخدام) 

 ،في األماكن التي �ع�شون فیها  والتهو�ة  ق الهواءتحسین تدفُّ  •
 قدر اإلمكان.�فتح النوافذ 

 

 
 

 ة �ّ مرافق الرعا�ة الصحّ 
معدات  ة إرشادات �شأن استخدام ة العالم�ّ مة الصحّ منظّ  رتوفّ 

، �ما فیها الكمامات، من ِقَبل العاملین في مجال  الحما�ة الشخص�ة
ترشید استخدام ة المعنونة:  الرعا�ة الصح�ة ضمن الوث�قة اإلرشاد�ّ 

م ف�ما   24. 19-في س�اق �وفید معدات الحما�ة الشخص�ة ونقدِّ
 ة: �ّ الصحّ یلي نصائح لألشخاص الذین یرتادون مرافق الرعا�ة 

رتادي مرافق الرعا�ة  من مُ  على األشخاص الذین لدیهم أعراض
 الق�ام �اآلتي:  ة�ّ الصحّ 

في  أثناء انتظارهم في منطقة الفرز، أو ة�ّ طبّ  �مامةارتداء  •
 ؛هم داخل المرفقلأثناء تنقُّ األخرى، و  مناطق االنتظار

ة، لكن عند العزل في غرف فرد�ّ   ة�ّ الطبّ   كمامةعدم ارتداء ال •
علیهم تغط�ة الفم واألنف عند السعال أو العطس �استخدام  

�الطر�قة  منهاص ة وحیدة االستخدام، مع التخلّ منادیل ورق�ّ 
 �عد ذلك. تنظ�ف األیدي فوراً  ومن ثمّ  ،السل�مة

 
 ة الق�ام �اآلتي:�ّ على العاملین في مجال الرعا�ة الصحّ 

لوا  ُأدخِ  عند الدخول إلى غرف مرضى ة�ّ طبّ  �مامةارتداء  •
 .19-مرض �وفیددة � المستشفى إلصا�ة مشت�ه بها أو مؤ�ّ 

ر حما�ة ال سي غیر منفذ للجس�مات یوفّ استخدام قناع تنفُ  •
د من المعتمَ  N95ي الوقائي الصحّ  رها القناععما یوفّ  تقلّ 

، أو �كون ةالمهن�ّ   ةوالصحّ المعهد الوطني األمر�كي للسالمة  
عند الق�ام ، أو ما �عادلها،  FFP2ة  �ّ للمعاییر األورو�ّ   مستوف�اً 

یب الرغامى، أو التهو�ة تنبال�للضبوب دة �اإلجراءات المولِّ 
ئوي، غیر ال�اضعة، أو �ضع الرغامى، أو اإلنعاش القلبي الر 

 . القص�اتنظیر ت بیب، أو ة قبل التن الیدو�ّ أو التهو�ة 
�شأن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها إرشادات �املة  ردت  •

 .ھناللعاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة  
 

ُأجِرَ�ت لتقی�م استخدام الكمامات   الدراسات التي  إحدىوقد خلصت  
ة إلى أن العاملین �ّ المصنوعة من القماش في مرافق الرعا�ة الصحّ 

�مامات مصنوعة من ذین استخدموا  ة ال�ّ في مجال الرعا�ة الصحّ 
عدوى أعلى مقارنًة �أولئك  لمخاطرین �انوا معّرضة أقمشة قطن�ّ 

وعلى ذلك فإن الكمامات المصنوعة   25ة.�ّ الذین ارتدوا �مامات طبّ 
لعاملین في مجال الرعا�ة  ة ال ُتعَتَبر مالئمة لمن أقمشة قطن�ّ 

 �ان، إذا معدات الحما�ة الشخص�ةسائر  وعلى غرار. �ةّ الصحّ 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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  حلي قترحًا على النطاق المإنتاج �مامات مصنوعة من القماش م
  سلطة محل�ة في حاالت نقص أو نفاد المخزون، ین�غي أن تقوم 

المقترحة ط�قًا للحد األدنى من  معدات الحما�ة الشخص�ة بتقی�م
     دة.ة المحدّ المعاییر والمواصفات التقن�ّ 

  
 الكمامات التعامل مع 

 
جراءات  �اع اإلاتِّ  �عدّ ، الكمامات أّ�ًا �ان نوعهاارتداء  عند

 اً ساس�ّ أ شرطاً ص منها والتخلُّ  كماماته الستخدام هذالصح�حة ال
 االنتقال.ب أي ز�ادة في ولتجنُّ  ،تهالضمان تحقیق فعالیّ 

 
  ، للكماماتة �االستخدام السل�م والمعلومات التال�ة ذات الصل 

 ة:  �ّ المعتمدة في مرافق الرعا�ة الصحّ ة من الممارسات مستمدّ 
ى الفم واألنف غطّ ت �حیث  الكمامةي العنا�ة عند وضع توخّ  •

 . الفراغات بین الوجه والكمامةتقلیل �إحكام ل ار�طه ومن ثمّ 
 .اهرتدائ أثناء ا كمامةب لمس التجنُّ  •
�معنى ال ین�غي لمس كمامة �األسلوب الصح�ح: ع النزَ تُ  •

 الر�اط من الخلف. مة الكمامة بل فكّ مقدِّ 
دونما قصد، الق�ام  اأو عند لمسه ،كمامةع الین�غي، �عد نز  •

ر �حولي أو �الماء والصابون بتنظ�ف األیدي �استخدام مطهّ 
 سخة �شكل واضح.إذا �انت األیدي متّ 

نظ�فة وجافة �مجرد  و  جدیدة �أخرى  الكمامات ُ�ستعاض عن •
 .لة/ رط�ةأن تص�ح مبل� 

 وحیدة االستخدام؛ال الكماماتعاد استخدام ال �ُ  •
 �تمّ و  ،وحیدة االستخدام �عد �ل استخدامال الكمامات ُترمى •

 �عد نزعها. ص منها فوراً التخلُّ 
 

وتواصل منظمة الصحة العالم�ة رصد الوضع عن �ثب لمتا�عة 
المبدئیــــــة. و�ذا أي تغیرات �مكن أن تؤثر على هـــــذه اإلرشــــــادات  

طرأ تغییر على أي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر 
المنظمة إرشادات محّدثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة 
 اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة لمدة عامین من تار�خ إصدارها.
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