
استخدام الكاممات للوقاية من كوفيد19-: أنواع الكاممات وأقنعة التنفس

هذه النصيحة موجهة إىل عامة الجمهور وليس املقصود منها االستخدامات ألغراض الصحة 

املهنية، مبا فيها أماكن الرعاية الصحية.  

يوضح الجدول أدناه املقارنة بني أنواع مختلفة من الكاممات وأقنعة التنفس. املرجو 

مراجعة الجدول ملساعدتك عىل اختيار الكاممة أو قناع التنفس الذي تفضله. من السهل 

العثور عىل بعض هذه املنتوجات لكن بعضها قد يصعب العثور عليها، كام أن أسعارها قد 

تختلف من منتوج إىل آخر. 

ميكن استخدام أقنعة التنفس، والكاممات الطبية، والكاممات غري الطبية يف محيطك 

اليومي. وعندما تُفكر يف نوع الكاممة التي سرتتديها، فيجب عليك أن تختار الكاممة أو 

قناع التنفس ذو الجودة الرفيعة واملوضوع بشكل جيد واملتوفرة لديك. 

وعىل العموم، رغم أن الكاممات غري الطبية قد تساعدك عىل الوقاية من انتشار 

كوفيد19-، فإن الكاممات الطبية وأقنعة التنفس توفر حامية ووقاية أفضل. ومهام كان 

نوع الكاممة التي تختارها، فإن إمكانية وضعها بشكل جيد هو  العامل الرئييس يف فعالية 

استخدام الكاممات. 

ال تَستخدْم الكاممات أو أقنعة التنفس ذات صاممات الزفري. فإنها ترتك الجزئيات املعدية 

تترسب خارج القناع. فهي ال تساعد عىل الوقاية من انتشار كوفيد19-. 

االعتبارات واملعايري التنظيمية مالءمتها للوجه الصنع مدى توفرها أنواع الكاممات وأقنعة التنفس

تأكد من أن قناع التنفس الذي لديك هو ُمعتمد من قبل وزارة الصحة الكندية. 

أقنعة التنفس من نوع NIOSH N95 لديها رقم املوافقة مطبوع عىل القناع، عىل شكل 

.TC-84A-####T

 CA-N99 وأقنعة التنفس من نوع CSA املعتمدة من قبل CA-N95 95 أو أقنعةPFE منتجات

. CSA Z94.4.1 تحتوي عىل عالمة طبقاً ملعيار

.GB 2626-2019 التي تلبي معيار KN95 أقنعة التنفس من نوع

.KMOEL–2017-64 التي تيل معيار KF94 أقنعة التنفس من نوع

.EN 149-2001 التي تلبي معيار FFP2 أقنعة التنفس من نوع

مصممة بشكل يجعلها توضع عىل 

الوجه بطريقة جيدة. 

ميكن تحسني وضع بعض أقنعة 

التنفس عىل الوجه وذلك بتعديل 

الرباط أو الحزام أو حلقة األذن 

وكذلك الجزء الخاص باألنف.

ال يلزم إجراء اختبار أو تجربة 

عىل قناع التنفس لتقييمه إذا كان 

يتم ارتداؤه يف الحياة اليومية 

العادية.  

قد تختلف املواد املصنوع منها هذه األقنعة لكن 

ينبغي كلها أن تلتزم مبعايري الترسب املطلوبة يف 

أقنعة التنفس.

تصميمها يجعلها أفضل من الكاممات الطبية من 

حيث كيفية وضعها عىل الوجه. 

غري متوفرة بنافذة شفافة. 

عادة ما تكون مخصصة لالستخدام الواحد، لكن 

يجوز إعادة استخدامها حتى يظهر عليها الوسخ أو 

تصبح مبللة أو ممزقة.

متوفرة يف السوق 

التجارية. 

متوفرة يف العديد من 

األحجام، مبا يف ذلك 

األحجام الصغرية التي 

قد تناسب األطفال.

أقنعة التنفس

قد تشبه بعض الكاممات غري الطبية الكاممات الطبية لكنها ال تلبي املعايري التنظيمية.

عليك أن تختار الكاممة الطبية التي تحمل رقم ASTM F2100  أو رقم EN 14683  عىل العلبة. 

وهذا يعني أن هذه الكاممة قد تم اختبارها وتلبي املعايري الدولية الخاصة مبا ييل:

ترسب الجزئيات والباكترييا  •

سهولة التنفس  •

مقاومة السوائل  •

قدرة املادة عىل االحرتاق  •

ال توجد يف كندا معايري ُمعرتف بها بخصوص الكاممات الطبية الشفافة.  

مالءمتها للوجه قد تختلف حسب 

حجم الوجه وتقاسيمه.

ميكن تحسني وضع هذه 

الكاممات عىل الوجه وذلك 

بتعديل الرباط أو الحزام أو حلقة 

األذن وكذلك الجزء الخاص 

باألنف.

قد تختلف املواد املصنوع منها هذه األقنعة لكن 

ينبغي كلها أن تلتزم مبعايري الترسب. 

عادة ما تكون مخصصة لالستخدام الواحد، لكن 

يجوز إعادة استخدامها حتى يظهر عليها الوسخ أو 

تصبح مبللة أو ممزقة.

متوفرة يف السوق 

التجارية.

متوفرة يف األحجام 

الخاصة بالكبار وكذلك 

يف الحجم الصغري الذي 

يناسب األطفال

كاممة طبية  

)كاممة إجرائية أو للجراحة( 

ال توجد معايري أو مواصفات تنظيمية لألقنعة غري الطبية يف كندا. بعض املعايري الدولية موجودة 

)مثل AFNOR  يف أوروبا و ASTM يف الواليات املتحدة األمريكية.(.

ال تعترب الكاممات غري الطبية من املعدات الطبية مبوجب اللوائح التنظيمية الخاصة باملعدات 

الطبية. 

تختلف فعالية الكاممات غري الطبية من حيث قدرتها عىل الوقاية من انتشار كوفيد19- بشكل 

واسع ويتوقف ذلك عىل ما ييل:

املواد املستخدمة يف صنع الكاممة غري الطبية  •

كيفية الصنع  •

مالءمة الوجه  •

الكيفية املناسبة لالستخدا  •

مالءمتها للوجه قد تختلف حسب 

شكل الكاممة وتصميمها. 

ميكن تحسني وضع هذه 

الكاممات عىل الوجه وذلك 

بتعديل الرباط أو الحزام أو حلقة 

األذن وكذلك الجزء الخاص باألنف 

)إذا كان موجوداً(.

يجب أن تكون مصنوعة عىل األقل من طبقتني من 

قامش منسوج بدقة وقابل للتنفس مثل القطن. 

كام يجب أن تتوفر عىل طبقة ثالثة يف الوسط 

مبثابة قامش ترشيح مثل بوليربوبلني غري املنسوج 

لتحسني الرتشيح. 

ميكن أن تحتوي عىل جيب لوضع املرشح القابل 

لإلزالة. 

قد تكون متوفرة بنوافذ شفافة. 

قد تكون متعددة االستخدام أو لالستخدام الواحد. 

ميكن إعادة استخدامها إذا تم غسلها عندما تكون 

متسخة أو مبللة.

مصنوعة يف املنزل أو 

متوفرة يف السوق 

التجارية. 

متوفرة يف أحجام 

وأقمشة متنوعة 

وعديدة.

 كاممة غري طبية 

)مع طبقة للرتشيح كمثال(
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https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/medical-devices/personal-protective-equipment/medical-masks-respirators/health-professionals.html#a2

