
COVID-19 مرض فیروس كورونا 
(Coronavirus Disease (COVID-19) 

 ارتداء الكمامة لوقف انتشار المرض  
(Wearing a mask to stop the spread) 

. عندما ترتدي الكمامة في األوقات المناسبة وتتخذ ما  COVID-19 فیروس یُعد ارتداء الكمامة طریقة بسیطة لوقف انتشار
 یلزم من إجراءات مھمة أخرى، فإنك تساعد في حمایة نفسك واألشخاص من حولك. كما أنك ستكون بذلك قدوة لآلخرین.  

 وأمراض أخرى ألنھا:COVID-19  فیروس  تعمل الكمامة على إیقاف انتشار
 الھواء تمنع إنتشارالرذاذ من األنف والفم إلى  •
تمنعك من لمس وجھك (فعندما تلمس وجھك، تنقل الجراثیم إلى وجھك. كما أنك تنشر الجراثیم عندما تقوم بلمس وجھك   •

 ثم لمس األشخاص أو األسطح دون تنظیف یدیك.)  

ما الذي یمكنني فعلھ إضافة إلى ارتداء الكمامة؟  
(What else can I do along with wearing a mask?) 

لكمامة بشكل أفضل عند القیام بإجراءات أخرى معھا. وتشمل ھذه اإلجراءات ما یلي: تعمل ا
 تنظیف الیدین عدة مرات بُمطھر الیدین الكحولي (ُمعقم الیدین) أو بالماء والصابون •
 التباعد الجسدي (الحفاظ على مسافة مترین على األقل من األشخاص اآلخرین) •
 االبقاء في المنزل عندما تكون مریضً  •
اتباع أوامر إدارة الصحة العامة واللوائح المحلیة وأیة قواعد للصحة والسالمة في المباني  •

 .عندما یفعل الجمیع ھذه األشیاء، سیساعد ذلك الجمیع على البقاء سالمین

 ھل ستُساعد الكمامة في الوقایة عندما یكون التباعد الجسدي صعب التنفیذ؟ 
(Will a mask help when physical distancing is difficult?) 

یساعد ارتداء الكمامة وتنظیف الیدین في الحفاظ على سالمة الجمیع عندما تحافظ على مسافة مترین من أقرب شخص لك لفترة  
 قصیرة. احرص دائًما على ارتداء الكمامة في األماكن الداخلیة الُمشتركة مع أخرین مثل:  

 عیادات األطباء  •
 وسائل النقل العام •
 لتجزئةمحالت البقالة ومحالت البیع با •
 الصیدلیات •
 صالونات تصفیف الشعر  •

 ؟COVID-19ھل یجب على ارتداء الكمامة إذا تلقیت لقاح 
(Do I need to wear a mask if I’ve had the COVID-19vaccine?) 

تُظھر التجارب السریریة أن لقاحات  . 19COVID- لقاح استمر في إتباع اإلرشادات الخاصة بارتداء الكمامة، حتى بعد تلقیك
COVID-19 19 فیروس ُمفیدة جدا في الوقایة من-COVID . إلى 94لكن درجة الحمایة التي توفرھا اللقاحات ھي بنسبة %

حتى بعد   COVID-19شخص قد یُصابون بفیروس  100أشخاص من بین كل  6أو  5%. ویعني ذلك أن 100%، ولیس 95
الُموصى بھا من اللقاح. كما أننا ال نعرف ُمدة الحمایة التي یوفرھا اللقاح أو فعالیة اللقاح في وقف انتشار تلقیھم الُجرعات 

   .COVID-19فیروس 
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اتباع اإلرشادات الخاصة بضوابط ارتداء   إجراءات الصحة العامة الُموصى بھا، مثل ذلك ھو السبب أنھ من المھم ممارسة
اعد في حمایتك، وغسل یدیك كثیًرا، واالبتعاد عن اآلخرین بمسافة مترین، والبقاء في المنزل الكمامة أو أیة معدات أخرى تس

 حتى بعد تلقیك اللقاح. ، 19COVID-فیروس عندما تكون مریًضا. تمنع ھذه اإلجراءات انتشار

 ما ھي أفضل أنواع الكمامات؟ 
(What should I look for in a mask?) 

الطبیة أو الكمامة الطبیة التي تتالئم بشكل ُمحكم وُمریح مع فمك وأنفك وذقنك ُمناسبتین لإلستعمال في الكمامة النظیفة غیر 
أغلب األماكن. ال ترتدي كمامة بھا صمام زفیر (فتحة تنفتح عند الزفیر)، ألن الرذاذ یخرج عبر الصمام ویمكن أن یؤدي لنشر 

 الجراثیم.

صصة لالستخدام لمرة واحدة (یجب التخلص منھا في سلة المھمالت بعد استخدامھا) أو  یمكن أن تكون الكمامة غیر الطبیة ُمخ
  3قابلة إلعادة االستخدام. إذا كانت الكمامة القابلة إلعادة االستخدام مصنوعة في المنزل، فمن األفضل أن تكون مكونة من 

 طبقات، بما في ذلك طبقة مرشح. 

 یجب أن تكون الكمامة: 
 ُمریحة  •
 ُمناسبة لوجھك بحیث ال تحتاج إلى تعدیلھا كثیًرا  •
 تُتیح لك التنفس بسھولة  •
 لھا أربطة أو حلقات لألذن لتثبیت الكمامة في مكانھا  •

 كیف أرتدي الكمامة بطریقة صحیحة؟ 
(How do I put on my mask?) 

 الرتداء الكمامة:
نظف یدیك بمطھر كحولي للیدین أو بالماء والصابون.  .1
 ة بالكامل لتغطیة الوجھ من األنف إلى أسفل الذقن.  افتح الكمام .2
ثبّت الكمامة باستخدام األربطة أو الحلقات. إذا كانت الكمامة تحتوي على شریط معدني لألنف، فاضغط علیھ برفق  .3

 حول أنفك. 
بعد ارتدائھا، ال تلمس الجزء األمامي من الكمامة أو وجھك الُمغطى بالكمامة.   .4

 ریقة صحیحة؟ كیف أخلع الكمامة بط
(How do I take off my mask?) 

 لخلع الكمامة: 
نظف یدیك بمطھر كحولي للیدین أو بالماء والصابون.  .1
 استخدم األربطة أو الحلقات الموجودة بالكمامة لخلعھا. ال تلمس الجزء األمامي من الكمامة.  .2
ة المھمالت. قد یؤدي ترك الكمامة ُملقاة  تخلص فوًرا من الكمامات المخصصة لالستخدام لمرة واحدة بإلقاءھا في سل .3

على األرض أو على الرف أو بأي مكان آخر إلى نشر الجراثیم. 
نظف یدیك بمطھر كحولي للیدین أو بالماء والصابون.  .4

غسلھابالنسبة للكمامات التي یمكن إعادة استخدامھا، من المناسب حمل حقیبة لتخزین الكمامات المستخدمة بأمان حتى یمكنك 
في المنزل. كما یجب حمل حقیبة بھا بعض الكمامات النظیفة. نظف یدیك دائًما بعد خلع الكمامة القابلة إلعادة االستخدام وقبل  

 أن تأخذ كمامة نظیفة من الحقیبة. 
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 كیف أنظف الكمامة القابلة إلعادة االستخدام؟ 
(How do I clean reusable masks?) 

الغسیل والتجفیف للكمامات التي یُعاد استخدامھا. إذا لم تكن ھناك تعلیمات، اغسل الكمامات القابلة إلعادة اتبع تعلیمات 
االستخدام في الغسالة أو یدویًا بالماء والصابون. یمكنك تجفیفھا في المجفف أو تركھا تجف في الھواء. یجب أن تحافظ الكمامات  

 د الغسیل والتجفیف.القابلة إلعادة االستخدام على شكلھا بع

 كم مرة یجب أن أغیر كمامتي؟ 
(How often should I change my mask?) 

إذا أصبحت كمامتك ُمبللة أو ُمتسخة، نظف یدیك وضع كمامة جدیدة. ارتِد كمامة جدیدة كل یوم على األقل.  

 ؟ Alberta Health Services (AHS) facilityلماذا أحتاج إلى تغییر الكمامة عندما أذھب إلى  
(Why do I need to change my mask when I go to an Alberta Health Services (AHS) facility?) 

. AHSمثل المستشفیات) كمامة طبیّة جدیدة الرتدائھا ألن ھذه إحدى سیاسات ( AHSستمنحك مرافق 

 كیف یمكنني منع تكّون ضباب على نظارتي عندما أرتدي الكمامة؟ 
(How do I stop my glasses from fogging up when I’m wearing a mask?) 

یمكن أن تتعرض النظارات للضباب عندما یخرج الھواء الدافئ الذي تتنفسھ من الجزء العلوي من الكمامة ُمكونا البخار على 
 العدسات. جرب ھذه النصائح لمنع تكّون ضباب على نظارتك:  

استخدم منتًجا مضادًا لتكّون الضباب. اتركھا تجف في الھواء أو جففھا برفق بقطعة اغسل نظارتك بالماء والصابون أو  •
 قماش ناعمة. 

 ضع العدسات أو وسادات األنف الخاصة بنظارتك فوق الكمامة.  •
 اضبط وسادات األنف بنظارتك بحیث تكون إطارات النظارة بعیدة قلیالً عن وجھك.  •

ماذا لو لم أتمكن من ارتداء الكمامة؟
(What if I can’t wear a mask?) 

یستطیع معظم الناس ارتداء الكمامة، ولكن ال یستطیع البعض ارتداء الكمامة ألسباب طبیة. ال ینصح كذلك باستخدام الكمامات  
 لألطفال الذین تقل أعمارھم عن سنتین. 

إذا لم تتمكن من ارتداء كمامة، فمن األفضل االبتعاد عن األماكن العامة ألن عدم ارتداء الكمامة یمكن أن یعرض اآلخرین  
للخطر. إذا كنت بحاجة إلى رعایة طبیة عاجلة، فستحصل على الرعایة التي تحتاجھا. إذا أمكن، أخبر طبیبك أو مرفق الرعایة 

 ارتداء الكمامة. قد تحتاج إلى الذھاب إلى غرفة خاصة أو مساحة منفصلة عند وصولك.   الصحیة قبل زیارتك بأنھ ال یمكنك

 Albertaوثیقة  راجع ،  COVID-19لمعرفة المزید حول ارتداء الكمامات غیر الطبیة للمساعدة في منع انتشار مرض 
Health  19حول-COVID  :ارتداء الكمامة متطلبات. 

 روابط ذات عالقة
(Related Links) 

Alberta Health : 19ساعد في منع انتشار مرض-COVID 

  إرتداء الكمامة إلزامي في ھذا الموقع: AHSملصق 

    19COVID-مع فیروس كورونا الُمستجد  AHSتعامل 

  تركیب كمامة الكبار لطفل (فیدیو)
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Health Canada  :كمامات غیر طبیة وأغطیة للوجھ 

للحصول على نصائح من الُممرضین ومعلومات صحیة عامة على مدار الساعة 7/24 اتصل بـ Health Link على الرقم 811. 

اخر مراجعة: 16 یونیو2022
 Infection Prevention & Control, Alberta Health Services :المؤلف

 Arabic

 ال  ت ُ  عتب   ر   ھ ذ ه  ا ل  ما  د ة  ب  دی  ال  ً   ع ن   ا ست  شا  ر ة   أ خ صا ئ  ي   ص ح ي   ُم  ؤ ھ ل.    ھ ذ ه   ا لم  وا  د   م خ ص ص ة   ل غ ر ض  ا ل  م عل  و ما  ت   ا لع  ام  ة   ف ق ط   و ھ ي م   ق د م ة   عل  ى   أ سا  س   و ض ع ھ ا   و م كا ن  ھ ا   ال  را  ھن ی   .ن    
بالرغم من بذل جھود معقولة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضمان، صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة  

ً  إ   خ ال ء   ط ر ف ھا    م ن أ   یة    م سئ  ول  یة    ا    لغ  ر ض   م ع  ین.   ت ُ  ع  لن  Alberta Health Services  ص را  حة  ا    لل ت  طب ی  ق   أ و   م ال ءم  تھ  ا    أ و   قا ب ل ی  تھ  ا    أ و   تم   امھ  ا  ت   أ و   م وث  وق ی  تھ   ھ ذ ه   ا لم  عل  وم 
 م رتب   ط ة  با   ست  خ دا  م   ھ ذ ه  ا ل  م وا  د ،   و ع ن   أی  ة   ُم  طا  لبا   ت   أ  و   د عا  و ى   ق ضا ئ ی  ة   أ و   ُم  طا ل ب ا  ت   أ و   ق ضا ی  ا  ت ن  ش أ   ع ن   ھ ذ ا  ا  ال ست  خ دا  م.    

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
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