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توصية للمواطنين باستعمال كمامات الوجه
 ييُوصى فريق التنسيق الخاص بكورونا لمنطقة العاصمة وضواحيها 

 بأن يستخدم الكمامة بغض النظر عن مستوى الحماية للقاح كل الذين 
أتموا 12 سنة من أعمارهم:

في جميع األماكن الداخلية العامة، وفي وسائل المواصالت، الموجود فيها أشخاص آخرين. 	 
األماكن الداخلية الموجود فيها الكثير من األشخاص بالقرب من بعضهم البعض، على سبيل المثال 	 

كاألحداث العامة وفي المحالت التجارية وفي أماكن الزبائن األخرى.
في المؤسسات التعليمية من الصف السادس فصاعداً. 	 
أثناء حاالت االزدحام التي تستغرق لفترة طويلة في األماكن الخارجية. 	 
أثناء الطريق إلى اختبار فيروس كورونا وقبل أن تجهز نتيجة االختبار، إذا كان لدى الشخص سبب 	 

ضروري للتجول خارج البيت. 
أثناء كل تلك الحاالت التي من الصعب خاللها تجنب التواصل عن قُرب.	 

قائمة التذكير الستعمال الكمامة
قم بتجهيز الستعمالك القدر الكافي من الكمامات التي ستحتاج إليها أثناء اليوم .	 
تحّسب ألن تكون معك قارورة معقّم األيدي وعند الحاجة كمامات إضافية للتبديل .	 
ضع الكمامة على الوجه ُمنذ فترة كافية قبل أن تصعد إلى وسيلة المواصالت .	 
اغسل أو عقّم اليدين قبل أن تضع كمامة جديدة أو كمامة نظيفة .	 
تأكد من أنه قد تم وضع الكمامة بإحكام على الوجه، وأنها تُغّطي الفم واألنف والذقن .	 
ال تلمس الكمامة أو تحركها لتصبح تحت الذقن أو على الجبهة أثناء استعمالها .	 
إذا كنت ستلمس الكمامة أثناء االستعمال، فاغسل أو عقّم يديك قبل اللمس وبعده .	 
ال تضع الكمامة المستعملة من جديد على الوجه .	 
بّدل الكمامة بأخرى جديدة إذا تبللت أو اتسخت .	 
أزل الكمامة بأيٍد نظيفة وذلك باإلمساك بها من أشرطتها )خيط التثبيت(. ال تلمس السطح الخارجي 	 

للكمامة عند إزالتها .
 ضع الكمامة التي تُستخدم لمرة واحدة ُمباشرةً في حاوية 	 

النفايات بعد االستعمال، أو كمامات القماش التي
تُستعمل من جديد في كيس من البالستيك أو ُمباشرةً في الغسالة .	 
أغسل أو عقّم اليدين بعد إزالة الكمامة .	 
 أغسل كمام ة القماش دائماً بعد االستعمال من خالل برنامج الغسيل	 

 60 درجة مئوية، أو قم بغليها لمدة خمس
 دقائق في الماء الذي أُضيف إليه قليل من مادة الغسيل. اشطف الكمامة وجففها في 	 

مكان فيه هواء نقي.


