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 استخدام قناع الوجه

بشكل ت القناع ستخدما قلل من خطر إصابتك بالعدوى. إذايوأن  آلخرينل العدوی نقل استخدامك لقناع الوجە منعييمكن أن 

 .بالعدوی إصابتك احتمالزداد  يغير صحيح، فس

، وكيفية قناع الوجەاستخدام  متی ينبغي عليكالقماشية، و أقنعة الوجەالطبية و أقنعة الوجەالفرق بين  شرحفي هذا المقال، ن

 استخدامە بشكل صحيح.

 

 قناع الوجه  یجب علیك ارتداء( متى 1

حالة  وفقا لع الوجە ا. ستتغير متطلبات استخدام قنقناع الوجەتستخدم  يجب عليك أن تقدم الحكومة المشورة بشأن متى وأين

حول هذا   للحصول على التحديثات www.helsenorge.noو   www.fhi.no تابع موقعالعدوى في البلديات المختلفة. 

 .األمر

 

 :19-جائحة كوفید کامل فترة التي تنطبق خالل واستخدام أقنعة الوجه حول توصیة 

 في الحاالت التالية )غير محدودة بالوقت(: قناع الوجەتوصي السلطات باستخدام 

إلى كسر العزلة للسفر  19-أعراض مرض كوفيد  الذين لديهمأو بالعدوی عندما يضطر األشخاص المصابون  •

 الختبار.جراء امن وإلى المؤسسة الصحية أو ل 

  الذي استخدم خاللالوجە عندما يصل األشخاص إلى النرويج بالطائرة من البلدان "الحمراء"، يجب أن يظل قناع  •

 إلى المكان الذي سيتم فيە تنفيذ الحجر الصحي.  المرءحتى يصل عليهم الرحلة 

 تبە بإصابتە يش شخصمن مسافة ال تقل عن متر واحد قاعدة الحفاظ علی عندما ال يستطيع األقارب االمتثال ل •

رعاية أو  التقديم قيام هؤالء األقارب ب  حاجة إلىحالة وجود في وذلك تأکدت إصابتە بە أو  19-بفيروس كوفيد 

 عناية.ال

 

 

 القماشي  قناع الوجه الطبي و   قناع الوجه( ما هو الفرق بین  2

 فيما يلي التعريفات التي نستخدمها كأساس: . القماشي قناع الوجه الطبي و قناع الوجهنحن نمیز بین 

تلبي  هيالصحية و اتالخدممجال تقديم في  هااستخدامجل الطبية منتجة أل  أقنعة الوجەالطبية:  أقنعة الوجە •

 2. يجب حجز النوع 1من النوع قناع الوجە م ااستخديجب عليك ، ك لقناع الوجەعند استخدامو. الساريةالمعايير 

 الصحية.عاملين في مجال الخدمات لل
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مصنوعة منزليًا أو منتجة في المصنع من المنسوجات أو غيرها من  قماشیة أقنعة وجەهي : القماشیة أقنعة الوجە •

هذە األقنعة ، وقدرة القماشیة أقنعة الوجەاألقمشة القابلة للغسيل. ال توجد معايير أو تشريعات أخرى تتعلق بإنتاج 

 على التصفية )درجة الحماية( غير معروفة.

الطبية، وأن هناك تباينًا كبيًرا حسب نوع الخامة   أقنعة الوجەأسوأ من  مفعولالقماشية لها  أقنعة الوجە ث إلى أن احبشير األت

 ومدى مالءمتها.المستخدمة 

 

 :قناع الوجەال يرتدي يجب أ( من 3

 يرتدي األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين قناع الوجە أاليجب  •

السابع( وأولئك الذين تقل أعمارهم عن ذلك ال   -األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة االبتدائية )الصف األول  •

 قنعة الوجەهم ألينصح بارتداء

مناسب لهم. يمكنك أن تسأل  البالغون الذين لديهم أسباب طبية أو أسباب أخرى تجعل ارتداء أقنعة الوجە غير  •

 طبيبك إذا كنت تعتقد أن هذا ينطبق عليك.

 

 ع الوجه ا( نصائح لمن یستخدم قن4

 ، فيجب عليك دائًما يالقماش قناع الوجەأو  قناع الوجە الطبيحتى إذا كنت تستخدم 

 ف يديك جيدًا وبشكل متكررينظ ت •

 على مسافة آمنة من اآلخرين الحفاظ  •

 في المنزل إذا كنت مريضا  اءبقلا •

 اآلخرين الذين ال يستطيعون ارتداء أقنعة الوجە  تجاەر التسامح  اظهإ •

 

 الطبیة بشكل صحیح   أقنعة الوجهكیفیة استخدام 

 نظف يديك قبل وضع قناع الوجە.  •

  القناع نفسەوقم بتثبيتە خلف األذنين. تجنب لمس   قناع الوجەامسك الشريط المطاطي على جانب  •

 بيديك عند ارتدائە. 

 على األنف والذقن. أنە مثبت بإحکام و جيدا الوجە يالصق قناع الوجەتأكد من أن  •

 استخدم كل قناع وجە مرة واحدة فقط. •

 شابە. ە لتناول الطعام أو ما تخلعإذا قناع جديد إذا تعرض للبلل أو ب قناع الوجە  لاستبد  •

 في سلة المهمالت بمجرد إزالتە.برميە المستعمل  قناع الوجەتخلص من  •

 قناع الوجە نظف يديك بعد إزالة أو لمس  •
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 بشكل صحیح  يالقماش قناع الوجهكیفیة استخدام 

 

 .يالقماش  قناع الوجە لمسنظف يديك قبل  •

قناع  ە خلف األذنين. تجنب لمس ثبتو القماشي  قناع الوجەامسك الشريط المطاطي على جانب  •

 بيديك عند ارتدائە.   القماشي الوجە

 على األنف والذقن.أنە مثبت بإحکام  و جيدا الوجە يالصق قناع الوجە القماشيمن أن تأكد  •

 ە لتناول الطعام أو ما شابە تخلعإذا قناع جديد إذا تعرض للبلل أو ب   القماشي قناع الوجەاستبدل  •

 القماشي  قناع الوجەنظف يديك بعد إزالة أو لمس  •

 المستخدم في كيس بالستيكي مغلق حتى يتم غسلە.  ي القماش قناع الوجە بحفظقم  •

 وآخر.   درجة بين كل استخدام 60القماشية عند  أقنعة الوجەيجب غسل  •

 

 إصابتك بالعدوى احتمالیمكن أن یزید االستخدام غیر السلیم لقناع الوجه من 

 

 : قناع الوجەستخدم ينبغي عليك أال ت كيف ها حولفيما يلي بعض القواعد لتذكر

 الذقن. مستوی إلى  قناع الوجە تخفض ال •

 تحت األنف.إلی  قناع الوجە حركتال  •

 فوق الجبهة.إلی  قناع الوجە ال تحرك •

 .بشکل متصالب المطاطي الشريط بتثبيتال تقم  •

 بأيٍد غير نظيفة. قناع الوجەال تلمس  •

 .بشکل نصفيال ترتدي قناع الوجە  •

 على ذراعك. حمل قناع الوجەال ت •

 عدة مرات.الوجە  أو ترتدي قناعال تنزع  •
 


