
 

 9موجز اإلرشادات رقم  19-كوفید

 استخدام األقنعة الطبیة
 

 دلیةتوصیات لموظفي الصی

لحمایة أنفسھم من العدوى، وتجنب نقل األمراض في حالة إصابة  الطبیةالكمامات استخدام ة یعلى العاملین في الصیدل نبغيی. 1
 ة.یموظفي الصیدلأحد 

، قناع للوجھ و/أو واقي للوجھ أو نظارات واقیة، خاص ارتداء مجموعة من القفازات، ثوبة إلى یقد یحتاج موظفو الصیدل. 2
 اعتمادًا على المھام التي یؤدونھا ووضعھم الشخصي.

نظافة الیدین أن یقترن ھذا اإلجراء ب نبغيإذ ی ،من الحمایة غیر كاف لتوفیر مستوى مناسب اوحدھ أو الكمامة استخدام القناع. 3
 والوجھ بشكل متكرر. 

التي الرزاز عبر  ،آخرإلى لمنع انتشار العدوى من شخص  ،من المرضى والعموم مترین إلى متر من ظ على مسافةالحفا. 4
  .نتج عندما یتحدث شخص مصاب أو یسعل أو یعطسی

 یلمسھا المرضى أو أفراد الجمھور. التي قد سطح األ عقیمت. 5

مجتمع، ولكنھا مطلوبة من قبل متخصصي الرعایة الصحیة لة ایصیدل بشكل عام في بیئةغیر مطلوبة تنفس الأجھزة  إن .6
 المشاركین في إجراءات تولید الھباء الجوي.

وتجنب استخدام المجوھرات والساعات ومساحیق الشعر القصیر أو الشعر المربوط، وتجنب اللحى الطویلة،  إن الحفاظ على .7
 ویسمح باستخدام أكثر كفاءة لألقنعة وأجھزة التنفس والنظارات الواقیة. ،التجمیل یساھم في منع العدوى

 

  توصیات للمجتمع

 یة: تفي الظروف اآل ةطبی المجتمع بارتداء كمامة ینصح أفراد 

  .19-كوفید عند االعتناء بشخص مصاب بعدوى . 1

 ظھور أعراض المرض علیھم مثل السعال أو العطس أو الحمى. . 2

عاًما)  65للخطر، بما في ذلك كبار السن (ال سیما كبار السن الذین تزید أعمارھم عن  ةأكثر عرضاالنتماء إلى مجموعات . 3
 آخرین. حضوراألماكن العامة أو في خالل وجودھم في ، وحاالت صحیة حرجةألشخاص الذین یعانون وا

-كوفید الحاجة إلى مغادرة المنزل ألي سبب عندما یكونون تحت الحجر الصحي (أي في عزلة وقائیة بعد االتصال مع حالة . 4
 .ظھورھاأو قبل  أعراض محتملة عندما ال یعانون من أيمؤكدة أو محتملة)، لمنع انتقال عدوى  19

  

الصابون بأو معتمد على الكحول  معقم للیدین نظیف المتكرر للیدین باستخداماألقنعة فعالة فقط عند استخدامھا باالقتران مع الت
 والماء.

  

  



 

 والتخلص منھ القناع واستخدامھ ونزعھكیفیة وضع 

 أو بالماء والصابون. قبل لمس القناع، نظف یدیك بمعقم للیدین معتمد على الكحول. 1

 أو ثقوب. تمزقات، افحصھ للتأكد من عدم وجود قبل وضع القناع. 2

 أي جانب ھو الجانب العلوي (حیث یكون الشریط المعدني أو الحافة الصلبة). حدد . 3

 واجھ للخارج.من القناع (عادة الجانب الملون) متأكد من أن الجانب المناسب  . 4

 .شكل أنفك أخذ الصلبة للقناع بحیث یضع القناع على وجھك. اقرص الشریط المعدني أو الحافة  .5

 .تأكد من أن القناع یغطي فمك وذقنك .6

بعد االستخدام، انزع القناع. قم بإزالة الحلقات المرنة من خلف األذنین مع إبقاء القناع بعیدًا عن وجھك ومالبسك. تجنب   .7
 .لمس األسطح الملوثة من القناع

 .مباشرة بعد االستخدامتخلص من القناع في حاویة مغلقة  .8

على الكحول أو اغسل یدیك بالصابون والماء إذا  معقم الیدین المعتمد  استخدم: بعد لمس القناع أو التخلص منھیدیك  اغسل. 9
 كانت متسخة بشكل واضح.

 

 www.fip.org/coronavirusعلى  لة التوجیھ الكام وثیقة للحصول على التفاصیل والمراجع الداعمة، راجع
.  وفرةالجدیدة متلومات  عندما تصبح المع  االسمعة في وقت النشر. سیتم تحدیثھحسنة  تستند ھذه الوثیقة إلى األدلة والتوصیات المتاحة لمنظمات  
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