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توصیة للمواطنین باستعمال كمامات الوج ھ
 یُوصى فریق التنسیق الخاص بكورونا لمنطقة العاصمة وضواحیھا

 بأن یستخدم الكمامة كل الذین أتموا 12 سنة من أعمارھم:

في األماكن الداخلیة العامة، دائًما إذا لم تكن لدى الشخص الحمایة الكاملة للقاح أو إذا لم یمرض 	 
الشخص بمرض فیروس كورونا خالل فترة 6 أشھر السابقة.

في مواصالت النقل العامة وكذلك في األماكن الداخلیة العامة، الموجود فیھا كثیر من الناس بالقرب 	 
من بعضھم، كاألحداث العامة والتجمعات الدینیة والمطاعم.

حاالت االزدحام التي تستغرق لفترة طویلة في األماكن الخارجیة.	 
 أثناء الطریق إلى اختبار فیروس كورونا وقبل أن تجھز نتیجة االختبار، إذا كان لدى	 

الشخص سبب ضروري للتجول خارج البیت.
أثناء كل تلك الحاالت التي من الصعب خاللھا تجنب التواصل عن قُرب.	 

قائمة التذكیر الستعمال الكمامة
قم بتجھیز الستعمالك القدر الكافي من الكمامات التي ستحتاج إلیھا أثناء الیوم .	 
تحّسب ألن تكون معك قارورة معقّم األیدي وعند الحاجة كمامات إضافیة للتبدیل .	 
ضع الكمامة على الوجھ ُمنذ فترة كافیة قبل أن تصعد إلى وسیلة المواصالت .	 
اغسل أو عقّم الیدین قبل أن تضع كمامة جدیدة أو كمامة نظیفة .	 
تأكد من أنھ قد تم وضع الكمامة بإحكام على الوجھ، وأنھا تُغّطي الفم واألنف والذقن .	 
ال تلمس الكمامة أو تحركھا لتصبح تحت الذقن أو على الجبھة أثناء استعمالھا .	 
إذا كنت ستلمس الكمامة أثناء االستعمال، فاغسل أو عقّم یدیك قبل اللمس وبعده .	 
ال تضع الكمامة المستعملة من جدید على الوجھ .	 
بّدل الكمامة بأخرى جدیدة إذا تبللت أو اتسخت .	 
أزل الكمامة بأیٍد نظیفة وذلك باإلمساك بھا من أشرطتھا )خیط التثبیت(. ال تلمس السطح الخارجي 	 

للكمامة عند إزالتھا .
 ضع الكمامة التي تُستخدم لمرة واحدة ُمباشرةً في حاویة 	 

النفایات بعد االستعمال، أو كمامات القماش التي
تُستعمل من جدید في كیس من البالستیك أو ُمباشرةً في الغسالة .	 
أغسل أو عقّم الیدین بعد إزالة الكمامة .	 
 أغسل كمام ة القماش دائماً بعد االستعمال من خالل برنامج الغسیل	 

 60 درجة مئویة، أو قم بغلیھا لمدة خمس
 دقائق في الماء الذي أُضیف إلیھ قلیل من مادة الغسیل. اشطف الكمامة وجففھا في 	 

مكان فیھ ھواء نقي.


