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معلومات عن استخدام واقيات الفم ) الكمامات ( داخل المنزل ، عندما يوجد شخص 

.  ١٩كوفيد مريض مشتبه بأصابته    

توجد هناك ال توصي السلطات السويدية حاليًا باستخدام واقيات الفم في مثل هذه الحالة. ولكن في العديد من البلدان األخرى 

 مثل هذه التوصيات بلبس واقي الفم ) ألكمامة ( . 

* اليمكن للكمامات إطالقا التعويض عن غسل اليدين بالماء والصابون والحفاظ على المسافة قدر اإلمكان ، لكن يمكن 

 لواقيات الفم ) الكمامات ( أن تقلل من مخاطر انتشار الرذاذ المعدي عند السعال والعطس . 

باستخدام واقيات الفم ) الكمامات( للحد من  البالغين واألطفال األكبر سنا ،  من المرضى مة الصحة العالمية * توصي منظ

 إنتشار الرذاذ المتطاير من الفم واالنف عند التحدث او السعال أو العطاس . 

الكمامات .* كما توصي منظمة الصحة العالمية االشخاص الذين يعتنون بألمرضى بأستخدام   

ف نكل من اال ةالكمام واال تفقد اهميتها. يجب ان تغطي بشكل صحيح استخدامهاذا كنت تستخدم واقيات الفم ، فمن المهم * إ

  .والفم

  اليدين . من المهم أيًضا إزالتها برفق دون لمس الجزء األمامي والخلفي وغسل ايجب أال تلمس أبدا واقي الفم الذي ترتديه *

تهابعد إزال فوًرا  

طبة. يفضل تغييرها عدة مرات في اليوم ، وال يجب استخدامها ألكثر من يوم  * يجب استبدال واقيات الفم في حالة تصبح ر

 واحد دون تغييرها أو غسلها .

 * إغسل واقي الفم المصنوع من قماش في الماء الساخن باستخدام منظف عادي .

واقيات الفم التي تصنعها بنفسك ليس لها نفس   اما. الرعاية الصحيةأماكن الجهاز التنفسي فقط في حماية ستخدام أقنعة ت

ر نقل العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير . هناك العديد من اإلرشادات ومقاطع  الفعالية ، ولكن مع ذلك بأمكانها تقليل مخاط

إطالقا  تعوض الفيديو المفيدة على موقع يوتيوب حول كيفية صنع واقيات فم بسيطة من القماش . مع ذلك فأن واقيات الفم ال 

 عن غسل اليدين باستمرار بألماء والصابون وأن تحاول االبتعاد عن المرضى ! 

 

دت النصائح من قبل مجموعة عمل منتسبة إلى أقسام الطب المهني والبيئي  اع          

ومع اختصاصيين لهم خبرة العمل في صفوف الرعاية الصحية وكذلك اإلرشاد الصحي في المناطق المتعددة  

ستوكهولم، غرينبرغ و مالمو.المعلومات الصحية تتطابق  الثقافات و التي تعاني من اكتظاظ السكان في مدينة 

وتستند معلومات منظمة الصحة السويدية وتكون مكملة لها وكذلك تستند معلومات منظمة الصحة العالمية. دققت  

 هذه المعلومات من قبل طب العدوى
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