استخدام كاممة كوفيد:-19

كيف ميكنك إحكام الكاممة بشكل صحيح

ميكن للكاممة ذات البنية الجيدة واملحكمة جي ًدا والتي يتم ارتداؤها عىل نحو صحيح املساعدة عىل منع تعرضك وتعرض اآلخرين لفريوس كوفيد-19
عندما تلبي تدابري الصحة العامة األخرى املوىص بها .وبغض النظر عن نوع الكاممة الذي تستخدمه ،فإن اإلحكام املناسب هو عامل أسايس يف مدى فعاليتها.
ARABE / ARABIC

كيف ميكنك إحكام الكاممة بشكل صحيح

احرص عىل أن تغطي الكاممة
أنفك وفمك وذقنك بالكامل.

قم بتحسني درجة إحكام
الكاممة ليك تصبح جيدة
اإلحكام ودون وجود فجوات.
•اضبط األربطة أو الرشائط
أو حلقات األذن.
•اضبط قطعة األنف.

تحقق من عدم وجود فجوات بني
وجهك والكاممة.
•تحقق من الجزء العلوي
والسفيل للكاممة وجانبيها.
•تحقق من عدم ترسيب حواف
الكاممة للهواء واضبطها حسب
الرضورة.

تتضمن الوسائل األخرى لتحسني درجة إحكام الكاممة ما ييل:
ربط عقد يف
حلقات األذن.

ثني جانبي الكاممة
بحيث تصبح مالصقة
لوجهك.

ارتداء كاممة قامشية غري طبية جيدة اإلحكام فوق أي كاممة
مخصصة لالستخدام مرة واحدة للمساعدة عىل جعل حواف
الكاممة املخصصة لالستخدام مرة واحدة أقرب لوجهك.

• تأكد من أنه ال يزال بإمكانك التنفس بسهولة عند
ارتداء كاممتين.

املبادئ العامة إلحكام الكاممة
الكاممة جيدة اإلحكام ،يجب أن تكون:

• كبرية مبا يكفي لتغطية األنف والفم والذقن بالكامل
وبراحة دون وجود فجوات
• ال تسمح بترسب الهواء من الحواف
•مربوطة بإحكام عىل الرأس بواسطة األربطة أو
الرشائط أو حلقات األذن
•مريحة وال تتطلب الضبط عدة مرات
•محافظة عىل شكلها بعد الغسيل والتجفيف (بالنسبة
للكاممات غري الطبية القابلة إلعادة االستخدام فقط)

استخدام دعامة الكاممة
للمساعدة عىل زيادة
اإلحكام.
انتبه لحلق شعر الوجه أو تقصريه
إن أمكن ،حيث يسمح ذلك بجعل
الكاممات أكرث إحكا ًما عىل الوجه.

اختيار كاممة بدرجة إحكام مناسبة
عند اختيار كاممة ،فإن درجة اإلحكام مهمة .وتذكر:

•قد تختلف درجة إحكام الكاممة عىل حسب املقاس وشكل وجهك
•قد تتيح الكاممات ذات قطعة األنف املرنة درجة إحكام أفضل عند األنف
•قد تقدم الكاممات ذات األربطة أو الرشائط التي تلتف حول الرأس من
الخلف درجة إحكام أفضل
•عند اختيار كاممة من نوع حلقة األذن ،فاستخدم واحدة بحلقات أذن
قابلة للضبط أو اتبع النصائح التالية لتحسني درجة إحكام الكاممة
•أقنعة التنفس مصممة لتكون محكمة للغاية عىل الوجه ،مام قد يسمح
بدرجة إحكام أفضل من الكاممة الطبية
•ال يحتاج أي قناع تنفس يتم ارتداؤه يف املجتمع إىل اختبار درجة اإلحكام
بشكل رسمي

هذه النصائح مقدمة لعامة الجمهور وليست مخصصة ألغراض الصحة املهنية ،مبا يف ذلك أماكن الرعاية الصحية.
للمزيد من املعلومات Canada.ca/coronavirus :

