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 : الكمامات19-الوقاية من كوفيد 

 ph.lacounty.gov/masks لعرض هذا المستند بلغات مختلفة أو بتنسيق ال��ب، تفضل ب��ارة

 ph.lacounty.gov/masks  : لالطالع ع� أحدث إصدار من هذە اإلرشادات   الرابط التا�ي ز�ارة  ُير��  

ي    �شدة ارتدائها لمغلقة و�و� األما�ن ا   بعض ارتداء ال�مامات داخل    طلب �ُ 
ي   �ف

قواعد وتوص�ات ارتداء  مقاطعة لوس أنجلوس. انظر    بعض األما�ن األخرى �ف
 . ال�مامة 

 

 أهم النقاط 

 . تقدم الفائدة المرجوة منها ل�ي ترشيح ج�د  ات  وذ   ة ُمحكم ال�مامة  كون ت�جب أن  •

o   ي  اإلحكام ي وجهك وحول أنفك.   ة محكم غ�ي فمك وأنفك و�ي ال�مامة تأن   الج�د �عيف  ع� جاني�
o   ي أن المواد المصنوعة منها شيح الج�د ف�عيف وس ال�مامة  أما ال�ت كمامة    ترشيح ج�د ع�� ارتداء. �مكنك الحصول  ع�  تحول دون وصول الف�ي

 مواد محددة. ة من  بطبقات متعددة ومصنوع

 ) أفضل حما�ة.  KF94و KN95و N95 حكمة (مثلتوفر مستوى ما من الحما�ة، توفر أجهزة التنفس المُ ال�مامات  ورغم أن كل  •

 19- ك�ف يؤدي ارتداء ال�مامة إ� إبطاء انتشار كوف�د 

ات  ع��    19- ينت�ش كوف�د و القط�ي ا  ال ج��ئات  الرذاذ  جد� ة  و صغ�ي المصاب  فم  من  تخ�ج  ي  وس اليت الف�ي ع�    تحتوي 
 ههم. ع� عيونهم، أو أنوفهم، أو أفواتناثر خرون أو تها اآل �ستنشقو 

ي  و  .  ١٩- منع انتشار  كوف�دع� �ساعد   األقنعة  • تح�ي اآلخ��ن عن ط��ق احتواء القطرات والجس�مات اليت
شيح ج�د،  ��ت ع� وجهك �شدة و ة  ُمحكم نت ال�مامةتخ�ج منك ع�� التنفس أو السعال أو العطس. و�ذا كا

ها اآلخرون. ت س ي ين�ش  حم�ك من الجس�مات اليت

شيح المختص(   أجهزة التنفس  • ي توفر اع�  ) KF94و  N95, KN95مثل    كال�مامات ذات ال�ت درجة من   اليت
ها اآلخرون. كما تح�ي اآلخ��ن ع ذات و�ي تكون الحما�ة.  ي ين�ش  وُمحكمة ع� وجهك، بالتا�ي تحم�ك من الجس�مات اليت

�
احتواء �� ترشيح ج�دا

ي تخ�ج منك ع�� التنفس أو السعال أو العطس.   القطرات والجس�مات اليت
 

ي �جب أن ارتديها؟   ما ن�ع ال�مامة اليت
 

 .  ١٩-توفر الحما�ة الفض� من كوف�دأي كمامات اعرف 

ارتد  • الفض�،  الحما�ة  تحتاج  تنفس  اذا كنت  التنفسلم  اذا  .  محكم  جهاز  جهاز  الرتداء  الخ�ار  لد�ك  ارتداء  ،  �كن  هو  األفضل  كمامة  فالبد�ل 
 محكمة.  كمامة طب�ةاو   كمامة طب�ة) كمامة قماش�ة محكمة فوق  ٠( مزدوجة

 

 19- كوف�د  اعرف أي األقنعة توفر أفضل حما�ة ضد 

 األفضل  أفضل  ج�دة  ضع�فة 

أي كمامة قماش�ة من مرشح   •
أو طبقة من المواد  

 االصطناع�ة غ�ي المنسوجة 
 المناد�ل  •
د •  واق�ات العنق من ال��

كمامة قماش�ة مصنوعة من   •
طبقات متعددة �شتمل ع�  

طبقة أو مرشح مصن�ع من مواد  
اصطناع�ة غ�ي منبسطة (مثل  

ف الذائب) الُمحكم.   البو�ي برو��لني
 ة غ�ي ُمحكم كمامة طب�ة •

كمامة مزدوجة (كمامة   •
 جراح�ة + كمامة قماش�ة) 

ُمحكمة مع   -كمامة طب�ة  •
تقن�ات وأسالك التثب�ت  

 واإلحكام 
 

 مثل: 
�
 أجهزة تنفس ُمحكمة ج�دا

• N95 
• KN95 
• KF94 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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 اخ�ت كمامة: 

ي الوجه، وم .1 ة حول جاني� ك فجوات كب�ي ثالث طبقات أو أ��ث من مواد منسوجة ب�حكام أو غ�ي ؤلفة من  تتناسب �شكل م��ــــح مع أنفك وذقنك وال ت�ت
 منسوجة ع� أنفك، و 

، و ذات ترشيح ج�د  .2

 �شعرك بالراحة خالل ارتدائها.  .3

وصفحة    مختلفةاللمواقف  ل �مامة  ال اخت�ار    و  أنواع ال�مامات وأجهزة التنفسراجع إرشادات مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها �شأن  
ي كال�فورن�ا باسم

 . ال�مامات لألطفال: نصائح وموارد  و  االستفادة المث� من ارتداء ال�مامة إدارة الصحة العامة �ف
ي كال�فورن�ا   راجع منشور 

 . امةالخطوات المهمة الخت�ار ال�م –  إدارة الصحة العامة �ف
 أنواع ال�مامات 

) KF94أو    KN95أو    N95أجهزة تنفس مثل (   

،    كماماتأجهزة التنفس �ي  
�
ة جدا شيح جس�مات صغ�ي وس الذي �سبب كوف�دمتخصصة مصممة ل�ت عدة انواعوهناك  .   ١٩-ضمنها الف�ي

 منها. 

شيح  تن و�ي أجهزة   N95  أجهزة تنفس  • تخضع٪ ع� األقل من ج��ئات الهواء. و ٩٥فس ذات االستخدام الواحد ومصممة ل�ت
لمرا�ز   التابع  المهن�ة  والصحة  للسالمة  ي  الوطيف والمعهد  الطب�ة)  لألغراض  �س��قها  (إذا جرى  والدواء  الغذاء  هيئة  لتنظ�م 

والوقا�ة منها.  الموافق عليها من    الس�طرة ع� األمراض  التنفس  أجهزة  المهن�ةان الئحة  للسالمة والصحة  ي  الوطيف  المعهد 
شيح المحدد الموافق عليها من  موجودة ع�   ي للسالمة والصحة المهن�ةصفحة أجهزة التنفس ذات ال�ت تتطلب شعبة السالمة    . مالحظة: المعهد الوطيف

ي كال�فورن�ا إخضاع العمال الذين يرتدون كمامات  
إل�جاد الطراز، واألسلوب، والحجم المناسب ل�ل منهم.   "الختبار مالئمة"  N95والصحة المهن�ة �ف

 . لم��د من المعلومات بصمام تنفس لهيئة الدواء والغذاء N95كمامات   انظر 

ي بالمعاي�ي الصين�ة. ال تخضع    N95s�شبه كمامات   KN95أجهزة تنفس   •
ي للسالمة والصحة المهن�ة  KN95sول�نها مصنوعة لت�ف  . لتنظ�م المعهد الوطيف

 لها حلقات األذن وتبدو �شكل مختلف. اعلم أن حوا�ي  
�
 تق��با

�
ي الوال�ات المتحدة م��فة. إذا    KN95  % من أجهزة تنفس60هذە األقنعة دائما

المباعة �ف
ت استخدام   ي لتقن�ة الحما�ة الشخص�ة نصح ب��جاد واحد  ، يُ KN95اخ�ت ف أنه يتمتع بالحد األدىف من "كفاءة   تم تقي�مه من ِقَبل المخت�� الوطيف وتبني
شيح" بنسبة   % أو أع�. 95ال�ت

ي للسالمة والصحة المهن�ة  KF94أجهزة التنفس   • ي المعاي�ي ال�ور�ة الجن���ة وال تخضع لتنظ�م المعهد الوطيف ولديها صفائح جانب�ة   ؛مصنوعة لتلي�
ي مستط�ل أ��ث مقارنة بكمامات  

ي الغالب حلقات أذن، وتتناسب مع ط�ف واسع من الوجوە المختلفة. N95/KN95وشكل "قارب" أف�ت
. ولديها �ف

شح   و�ي  مصنوعة ٪ ع� األقل من ج��ئات الهواء.  ٩٤ل�ت

ا �شكل أفضل من ال�مامة القماش�ة بمفردها أو ال�مامة الجراح�ة.  قد تكون أقل راحة ألنها ترشح �شكل   تحم�ك أجهزة التنفس المحكمة ع� وجهك وأنفك ج�د�
 أفضل، وتتوضع �شكل ُمحكم. 

تنظ�فها أو  عند اخت�ار جهاز التنفس، انظر إ� مدى مالءمته واقرأ تعل�مات المصنع. �جب أن تتضمن هذە التعل�مات ك�ف�ة ارتداء ال�مامة وتخ��نها و  •
 التخلص منها �شكل سل�م. 

 ع� •
�
  وجهك للعمل �شكل ج�د. ابحث عن الحجم، والشكل، والطراز المناسب. �جب ع� جهاز التنفس أن �كون ُمحكما

o .ي تحتوي ع� حلقات األذن ا أفضل من تلك اليت ي تدور حول مؤخرة الرأس إحكام� طة اليت  توفر أجهزة التنفس ذات األ�ش

o  .إذا كان لد�ك شعر وجه 
�
 أجهزة التنفس قد ال تكون ُمحكمة أ�ضا

o  يتاح جهازي وكالKN95 وKF94  لألطفال. بأح 
�
 ج�دا

�
"، مما �جعلهما خ�ارا  جام "الطفل" أو "الصغ�ي

o  قد تحتاج لتج��ة عدة أنواع حيت تجد واحد ُمحكم ترتد�ه . ف تناسب طرازات وأحجام مختلفة من أجهزة التنفس األشخاص المختلفني
 �شكل م��ــــح وال �شعر بالحاجة إ� اللمس والتعد�ل باستمرار. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html#DifferentSituations
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks#s3
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
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ي كل مرة  •
ي للسالمة والصحة المهن�ةترتدي ال�مامة انظر  افحص مدى اإلحكام �ف حول ك�ف�ة وضع وخلع وفحص ختم جهاز   تعل�مات المعهد الوطيف

 التنفس. 
ي التنفس، قم بمراجعة الطب�ب قبل   •

ي من صع��ات �ف
 ارتداء جهاز كمامة بصمام تنفس. إذا كنت تعاىف

 مع كمامة أخرى (أي ال ترتدي كمامة مزدوجة معها).  N95 / KN95ال ترتدي   •
-أجهزة التنفس الحق�ق�ة لديها عالمات معينة مطبوعة عليها. ألنها قد ال توفر الحما�ة الموعودة.  ال�مامات بصمام تنفس (الم��فة) احذر  •

. KN95عالمات و  N95عالمات انظر 
o ي لل ي تبيع منتجات م��فةسالمة والصحة المهن�ة نصائح المعهد الوطيف ون�ة اليت اس�ة أو  عالمات ق� و  لعالمات التحذير �شأن المواقع اإلل��ت

ا مف�دة).  اعتماد م��فة  (تتضمن صور�
o اء كمامات بصمام تنفس من دولة أخرى ي �جب مراعاتها عند التخط�ط ل�ش  من مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها.   العوامل اليت

ة مركز الس�طرة ع� األمراض  . أجهزة التنفس باسم   للم��د من التفاص�ل، طالع ��ش

 ال�مامات الطب�ة 
ي �مكن التخلص منها، أو كمامات االستخدام الواحد. و�شمل هذە أنواع مختلفة   ا كمامات اإلجراءات الطب�ة، أو ال�مامات اليت �س� أ�ض�

ي �مكن التخلص منها.   من ال�مامات غ�ي الُمحكمة اليت

ابط والنسيج المذاب،    كمامةابحث عن   • ابط أو الم�ت �حتوي ع� سلك أنف وثالث طبقات ع� األقل من النسيج غ�ي الم�ت
 . ف  ما تكون مصنوعة من البو�ي برو��لني

�
ي غالبا  واليت

ف إحكام ال •  . ال�مامة ) أو ع�� استخدام دعامة الف�ديوالتشب�ك ع�� األذن وتثب�ت الحواف (شاهد ع�� إما �مامة  تحسني

ف ترشيح ال�مامات الجراح�ة من خالل ارتدائها تحت كمامة قماش •  ). ال�مامة المزدوجةة (انظر  � من الممكن تحسني

 �جب أن تكون ال�مامات الطب�ة مقاومة للسوائل.  •

o   ��متص الماء، بل �جب أن يب�ت ع� السطح. تأال    ال�مامةح�ث �جب ع�   كمامتك بقطرة من الماء ع� المقدمة، نص�حة: اخت 

كة المصنعة �شأن ك�ف�ة ارتداء ال�مامة وتخ��نها وتنظ�فها أو التخلص منها �شكل سل�م. ال ترتدي ال�مامة إذا كانت رطب اتّ  •  ة أو قذرة. بع تعل�مات ال�ش

ة لتقدم األداء وفق معاي�ي محددة. و�شمل هذە المعاي�ي معاي�ي الجمع�ة األم�ي بعض  مالحظة:   ي �مكن التخلص منها مصممة ومخت�� ك�ةال�مامات القماش�ة اليت
ختبارها من  %. ابحث عن كمامات تم ا 95. إن األقنعة األ��ث وقائ�ة تتمتع بكفاءة تصف�ة الجس�مات ال تقل عن  ASTM) F2100 or F3502لالختبار والمواد ( 

 قبل مخت�� معتمد من طرف ثالث. 

 ال�مامات القماش�ة 

مة ع� الوجه ومصنوعة من  
�
 بال�مامات القابلة إلعادة االستخدام) بكفاءة ج�دة إذا كانت ُمحك

�
تعمل ال�مامات القماش�ة (وتد� أ�ضا

ة. و�مكن ارتداء كمامة قماش�ة فوق كمامة طب�ة من أجل حما�ة إضاف�ة (انظر   ي ترشح الج��ئات الصغ�ي ) ال�مامة المزدوجةالمواد اليت

 لدى ال�مامات القماش�ة الج�دة:  •
ثالث طبقات ع� األقل 

o  .ف من النسيج المحبوك مع طبقة ثالثة من النسيج غ�ي المحبوك أو �سيجة  مرشح  كمامة و�مكن أن تكون الطبقة الثالثة عبارة عن   طبقتني
ف   . الذائباصطنا�ي مثل البو�ي برو��لني

o  لتقل�ل الفجوات من األنف. أسالك األنف 

o  .ي تدور حول الرأس لتقل�ل الفجوات من الوجه طة اليت  حلقات األذن القابلة للتعد�ل أو األ�ش

ي أال ُ�ستخدم   •
ي حاالت الخطر األع� إذا توفرت خ�ارات أخرى. ومن األمثلة ع� تغط�ة الوجه األقل فعال�ة   كماماتينب�ف

القماش بدون هذە السمات �ف
، والمناد�ل، واألوشحة. ال�مامات  ف  القطن�ة ذات الطبقتني

 إذا تم غسلها أو تجف�فها. كفاءة تصبح أقل   ال�مامات. بعض  ال�مامة إلعادة االستخدام. تأ�د من قراءة تعل�مات رعا�ة و القماش قابلة للغسل كمامات •

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html#respirators
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
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ة لتقدم األداء الثابت نفسه طوال الوقت. ولقد وضعت "الجمع�  ك�ة  مالحظة: بعض ال�مامات القماش�ة (القابلة إلعادة االستخدام) مصممة ومخت�� ة األم�ي
ي ذلك ال�مامات القمASTM F3502لالختبارات والمواد" مع�ار ( 

اش�ة (القابلة إلعادة االستخدام). توفر ال�مامات المصنفة ع� أنها  ) لتغط�ة الوجه، بما �ف
F3502- المستوىASTM 2   شيح الجس�مات حما�ة أفضل من المستوى %. إذا  95. إن األقنعة األ��ث وقائ�ة تتمتع بكفاءة تصف�ة الجس�مات ال تقل عن 1ل�ت

اء كمامة قماش�ة بال تصن�ف من الجمع�ة، ابحث عن واحدة تم اختبارها من قبل مخت�� معتمد من طرف ثالث. و�ن�ش موقع مركز  ي �ش
الس�طرة    كنت تفكر �ف

 ع� الرابط ع� األم
�
ي مكان العمل مع ال�مامات  راض تقي�مات بعض كمامات الوجه المتاحة تجار�ا

 . تغط�ة الوجه واألداء �ف

ف مالءمة وترشيح كمامتك   ك�ف�ة تحسني
 ارتِد كمامة �سلك أنف.  •
 يتم ارتداء هذە األجهزة فوق ال�مامة القماش�ة أو كمامة االستعمال الواحد لتقل�ل الت�ب حول الحواف.  -مناسبة أو دعامة استخدم كمامة   •

ي المادة الزائدة بح�ث ال توجد فجوة. انظر  • ف�ديو العقد ار�ط حلقات األذن بالقرب من حافة ال�مامة واثيف
   . واإلحكام 

 بالنسبة لألطفال، استخدم كمامة أصغر  •
�
. ُمحكمة ج�دا

،ذوي اللح�ة، ان �قصوها �مكن لألشخاص احكام القناع. �مكن ان ت��د صع��ة  ، ، كاللح�ةشعر الوجه بعض  •
او كمامة مزدوجة.   �مامةال اقواس / محكمواستخدام 

ا. �مكن لقد تجعل أنواع معينة من شعر الوجه، مثل   ا صعب� ف  الل�، ارتداء ال�مامة أمر� واستعمال  اللح�ة   تقل�ململتحني
 مثبت/ دعامة كمامة أو كمامة مزدوجة. 

 نصائح للتحقق من مدى مالءمة كمامتك 
للهواء. تأ�د من عدم تدفق   • لل�مامة وتحسس أي ��ب  الخارج�ة  الهواء من  تحقق من عدم وجود فجوات عن ط��ق وضع �د�ك حول الحواف 

ي ال�مامة.   المنطقة الق��بة من عين�ك أو من جاني�
ي من مقدمة ال�مامة وقد تتمكن من رؤ�ة مادة ال�مامة تتحرك للداخل والخارج مع كل نفس. حكمة إذا كانت ال�مامة مُ  •

ئ �أىت  ، ستشعر بهواء دا�ف
ي   •

 اعتبارك تج��ة أنواع أو أحجام مختلفة من ال�مامات. إذا كان عل�ك تعد�ل ال�مامة باستمرار، فقد ال تظل مالئمة �شكل صحيح. ضع �ف

ف أو "كمامة مزدوجة"   ارتداء كّمامتني
الطب�ة تتالءم �شكل   ال�مامة  بما �جعل  ارتداء كمامة قماش�ة ُمحكمة فوق كمامة طب�ة   " ف ي "ارتداء كمامتني تعيف

 أفضل وتض�ف طبقة (طبقات) إضاف�ة من الحما�ة. 

 مالحظة مهمة:   
ف ألنهما تكونان مرتخيتان للغا�ة.   ال �صلح ارتداء • ف طبيتني  كمامتني
ي ارتداء أجهزة التنفس مع كمامة ثان�ة، ألن هذا �حول دون إحكامه.  •

 ال ينب�ف
ف مالءمة ال�مامة، تأ�د أنه ال يزال ب�مكانك التنفس �شكل م��ــــح، وأنها ال تعيق ر  • ا أخرى لتحسني

�
ها  إذا حاولت ارتداء كمامة مزدوجة أو طرق ؤ�تك. اخت��

ل أوً�.  ف ي الم�ف
 �ف

ي تقدمها لك كمامتك:  انظر روابط مركز الس�طرة ع� األمراض ف الحما�ة اليت ف األداء والحد من انتقال    و   تحسني ز�ادة مدى إحكام ال�مامات القماش�ة والطب�ة لتحسني
وس    . 2021والتعرض له،  CoV-SARS-2ف�ي

 من الذي ال �جب عل�ه ارتداء ال�مامة 

 ارتداء كمامة: ال �جب ع� التا�ي ذكرهم 

ف   األطفال دون سن الثان�ة.  • اوح أعمارهم بني اف ال�بار.  8و 2�مكن لمعظم األطفال الذين ت�ت  سنوات ارتداء كمامة بأمان تحت إ�ش

 ، مثل شخص فاقد للو�ي أو عاجز أو غ�ي قادر ع� إزالة ال�مامة دون مساعدة. من ال �ستط�عون ارتداء ال�مامة بأمان  •

ي خطر ع� الصحة، أو السالمة، أو واجب العمل  •
ي قد تتسبب فيها ال�مامة �ف ي الحاالت اليت

قواعد السالمة المحل�ة او   حددەت ع� النحو الذي العمال �ف
رال�ة. الوال�ة او الفد

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
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ن، �جب عل�ه ارتداء بد�ل غ�ي مق�د، إذا كانت وظ�فته تنطوي ع� اتصال منتظم مع اآلخ�� أي شخص وجهه مقدم رعايته الطب�ة بعدم ارتداء كمامة.  •
ي وجه مع حاجز مناسب حيت تحت الذقن (انظر 

 )، طالما أن حالتهم الطب�ة �سمح بذلك. واق�ات الوجه   مثل وا�ت

 : الحاالت الطب�ة األساس�ة حظة مال 

ف بال��و  بمن    -  �مكن لمعظم من �عانون من حاالت طب�ة كامنة ارتداء كمامة و�جب عليهم ذلك ما لم �طلب منهم    -فيهم المصابني
ي أ�س�د ال���ون. إذا كنت أنت أو  

ي ترا�م ثاىف
ف أو يتسبب �ف الطب�ب عدم ارتدائها. ال �قلل ارتداء ال�مامة من إمداد الشخص باأل�سجني

ال� ارتداء  �شأن  مخاوف  ولد�ك  حالة صح�ة كامنة  من  ي 
�عاىف به  تهتم  الفوائد  أي شخص  معك  ليناقش  طبيبك  إ�  تحدث  مامة، 

 والمخاطر المحتملة. 

ي  
محددة.    التواصل او اعاقات اعتبارات خاصة لألشخاص ذوي الصع��ات �ف

 ال�مامات الشفافة أو القماش�ة ذات الل�ح البالست��ي الشفاف ن�ع كمامات بد�ل لمن يتفاعلون مع: 

 الصم أو ضعاف السمع.  •

 الطالب اللذين يتعلمون القراءة. األطفال أو  •

 . من يتعلمون لغة جد�دة  •

ذوي اإلعاقات.  •

تهجئة الصح�حة.  شكل الفم للاألشخاص الذين بحاجة لرؤ�ة  •

رط��ةتجميع ال   التنفس وعدم  سهولة  قدرتك ع�  كنت �ستخدم هذا الن�ع من ال�مامات، تأ�د من  . اذا من هيئة الغذاء والدواء   الموافق عليها   شفافة تتوفر كمامات  
داخل ال�مامة.  

.   قسم االعتبارات الخاصة، زر صفحة مرا�ز مكافحة االمراض، ضمنهم الصم او ضعاف السمع، ��د من المعلومات عن األشخاص ذوي الصع��اتللم

 معلومات إضاف�ة 

 ووال�ة كال�فورن�ا مرا�ز مكافحة االمراض إرشادات وضع ال�مامة من صفحات

 من قبل مرا�ز مكافحة االمراض  أنواع ال�مامات وأجهزة التنفس •

 مرا�ز مكافحة االمراض تبعا ل  ء بال�ماماتاالستعمال واالعتنا  •

مرا�ز إدارة الصحة العامة.    من  لل�مامةاالستعمال األفضل  •

ي للسالمة والصحة المهن�ة (معلومات عن  الحما�ة التنفس�ةدر الموثوق للمعلومات عن  المص  •  أجهزة التنفس) لمرا�ز مكافحة االمراض/ المعهد الوطيف

مصادر 

ي للسالمة والصحة  • ي أما�ن العملالوجه  ات ، واق� المهن�ةمرا�ز مكافحة االمراض/ المعهد الوطيف
.األداء مع ال�مامات   / واألداء �ف

ف احكام ال�مامة الطب�ة ( ف�ديو إرشادات  • ) العقدتقن�ة عن تحسني ي  من مرا�ز مكافحة االمراض.   ة والثيف

ي للسالمة والصحة المهن�ةك�ف�ة ارتداء وخلع  • ) PDF(  جهاز التنفس تبعا لمرا�ز مكافحة االمراض/ المعهد الوطيف

ي للسالمة والصحة المهن�ةفظة المستخدم فحص حا  • ) PDF(  تبعا لمرا�ز مكافحة االمراض/ المعهد الوطيف

ي للسالمة والصحة المهن�ةاحكام ال�مامة اختبار  • ) PDF(  تبعا لمرا�ز مكافحة االمراض/ المعهد الوطيف

ف تحقيق الحد األق� من • تبعا لدراسة من مرا�ز مكافحة االمراض.   األداء وتخف�ف انتقال كوف�د والتعرض ال�مامات القماش�ة والطب�ة لتحسني

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
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