كومنولث والية ماساتشوســتس
املكتــب التنفيــذي للخدمات الصحية واإلنســانية
إدارة الصحــة العامة
250 Washington Street, Boston, MA 02108-4619

ﻣﺎرﻳﻠﻮ ﺳﻮدﻳﺮس
السكرترية

ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﺑﺎﻫﺮﻳﻞ ،ﻃﺒﻴﺒﺔ ،ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﺎﺟﺴﺘري ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
املفوضة

الهاتف617-624-6000 :
www.mass.gov/dph

ﺗﺸﺎرﻟﺰ دي ﺑﺎﻛﺮ
حاكم الوالية

ﻛﺎرﻳﻦ أي ﺑﻮﻟﻴﺘﻮ
وكيلة الحاكم

توجيه بشأن أغطية الوجه وأقنعة الوجه القامشية 10
أبريل /نيسان2020 ،

هناك العديد من األشياء التي ميكنك القيام بها للمساعدة يف حامية نفسك واآلخرين من اإلصابة مبرض ) .(COVID-19قد
يظل األشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض املرض قادرين عىل نرش مرض ) .(COVID-19قد يساعد غطاء الوجه يف منعك
من نرش مرض ) (COVID-19لآلخرين.
• ميكن أن يشمل غطاء الوجه أي يشء يغطي أنفك وفمك ،مبا يف ذلك أقنعة الغبار واألوشحة والعصبات.
• ال تستخدم أقنعة العاملني يف مجال الرعاية الصحية ،مثل أقنعة ) - (N95يجب الحفاظ عليها للعاملني يف مجال
الرعاية الصحية.
• من املهم أن ترتدي أغطية أو أقنعة الوجه هذه يف املواقف التي يصعب فيها الحفاظ عىل مسافة اجتامعية تبلغ ستة
أقدام /حوايل مرتين من اآلخرين .عىل سبيل املثال ،يف صيدلية أو محل بقالة.
عند ارتداء قناع من القامش ،يجب أن:
•
•
•
•
•

يغطي جانب الوجه بطريقة محكمة ولكن بشكل مريح،
يتم تأمينه بأربطة أو حلقات لألذن،
يتضمن طبقات متعددة من القامش،
يسمح بالتنفس دون قيود،
وميكن غسله وتجفيفه آلياً دون أن يتلف أو يتغري شكله.

عند ارتداء القناع وخلعه ،ال تلمس الجزء األمامي منه ،يجب عليك فقط التعامل مع األربطة أو حلقات التثبيت باألذن ،وتأكد
من غسل القناع القاميش بانتظام .اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بعد ملس القناع.
أيwww.cdc.gov/coronavirus/
أو2019-ncov/
الثانيةprevent-g،
سنetting-sick/diy-cloth-face-c
ال ينبغي وضع أقنعة القامش عىل األطفال الصغار دون overings.html
شخصhttps:/يعاين من صعوبة يف التنفس ،أو فاقد للوعي،
أو عاجز عن الحركة ،أو غري قادر عىل إزالة القناع دون مساعدة.

القامشhttps:/ www.بنفسك عىل املوقع اإللكرتوين ملراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
تتوفر تعليامت حول كيفية
منcdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prev
قناعent-getting-sick/d
صنعiy-cloth-face-coverings.
html
).(CDC

باإلضافة إىل ارتداء القناع القاميش ،يجب أن تستمر يف مامرسة األساليب الفعالة لحامية نفسك.
• مارس التباعد االجتامعي يف جميع األوقات من خالل البقاء عىل بعد  6أقدام /حوايل مرتين من اآلخرين عندما تضطر
إىل مغادرة منزلك لقضاء االحتياجات األساسية.
• ابق يف املنزل إذا كنت مريضاً وتجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين.
• اغسل يديك كث ًريا باملاء والصابون ملدة  20ثانية عىل األقل؛ استخدام جل لليدين يحتوي عىل الكحول بنسبة %60
عىل األقل يف حالة عدم توفر املاء والصابون.
• تجنب ملس العينني واألنف والفم.
• نظف األشياء التي يتم ملسها بشكل متكرر )مثل مقابض األبواب وأسطح العمل( ببخاخ املنظف املنزيل أو املناديل
املطهرة.
• قُم بتغطية الفم عند السعال أو العطس .استخدم منديل أو باطن املرفق وال تستخدم يديك.

