
نظف يديك قبل 
لـــمس الكمامة

غــــــــــّط فمك وأنفك 
وذقنك بشكل جيد.

تفحص الكمامة للتأكد من 
أنها ســـــــــــــليمة من العيوب 
ولــــــــيست متسخة أو رطبة.

ثبت الكمامة عىل وجهك 
بإحكام دون ترك فراغات 

عىل الجانبني.

يقة االرتداء اآلمن للكمامة طر
 القماشية غري الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

افــــــــــــــــــــــعل

نظف يديك قبلتجنب لمس الكمامة. 
 نزع الكمامـــــــة. 

اسحب الكمامة بعيدًا 
عن وجهك.

انزع الكمامة من خلف 
األذنني أو الــــــــــــــــــــرأس. 
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ضع الكمامة يف كيس بالستييك 
يمكن إغـــــــــــالقه بإحكام، إذا لم 
تكن مــــــــــــــتسخة أو رطبة وكنت 

تنوي إعادة استخدامها.

اســـــــــــحب الكمامة من 
أرشطتها عندما تخرجها 

من الكيس. 

نظف يديك بعد نزع 
الكمامة.

اغســــل الكمامة بالصابون أو 
بسائل التنظيف وبماء يفضل 
أن يكون ساخناً، مرة واحـــــدة

يف اليوم عىل األقل.

ال ترتد كمامة ممزقة
أو مـــــــــــــــبتلة.

ال ُتزنل الكمامةال تلبس كمامة واسعة.
تحت أنفـــــــــــــــك.

ال تزنع الكمامة إذا كان 
هـــــــــــــناك أشخاص عىل 
مسافة مرت واحد منك.

ال تفــــــــــــــعل

ال تلمس الجهة األمامية 
من الكمامة. 

ال تعري كمامتك ألحد. ال تلبس كــــمامة 
متسخة أو رطبة. 

بإمكان الكمامة القماشية أن تحمي اآلخربن من حولك. لحماية نفسك ومنع تفيش عدوى –فريوس كـــــــــوفيد-19، تذكر أن
 تبتعد مسافة 1.5 مرت واحد عىل األقل من اآلخرين، وأن تنظف يديك باستمرار وبشكل جيد، وتتجنب لمس وجهك والكمامة.
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تذكر أن الكمامة وحدها لن تحميك من عدوى كوفيد-19. ابتعد مسافة 1.5 مرت  عىل األقل عن اآلخرين وواظب
عىل غسل يديك بشكل جيد حىت عندما تضع كمامةذ.

افــــــــــــــــــــــعل

اغسل يديك قبل
 لمـــــس الكمامة

ثبت الرشيط المعدين أو 
الطرف الصلب عىل أنفك

انزع الكمامة من خلف 
األذنني أو الـــــــــــــــــــرأس. 

ال تستخدم كمامة
بها عــــــــــــيوب.

ال تزنع الكمامـــــة لتتحدث 
مع أحد وال تفعل أي يش 
يستــــدÍ لمس الكمامة. 

ال تستخدم الكمامة مرة أخرى.

ال تكتف بتغطية فــــــمك 
فقط أو أنفك بالكمامة. 

ال ترتك الكمامة يف 
مــــــتناول اآلخرين.

ال تــــــــــــــــــــــلمس الجهة ال ترتد كمامة واسعة.
األمامية من الكمامة. 

تأكد من تغطية فمك 
وأنفك وذقنـــــــــــــــــــــــك.

ابعد الكمامة عنك وعن 
األســــــــــــــطح أثناء نزعها. 

تجنب لمس الكمامة. 

اغســــــــــــــــــل يديك بعد 
التخلص من الكمامة.

ثبت الكمامة بــــــــــإحكام عىل 
وجهك دون ترك أي فراغات 

عىل الجانبني. 

تــــــخلص من الكمامة فورًا بعد 
استخدامها، ويفضل إلقاءها يف 

صندوق قمامة مغلق. 

تأكد من توجيه الطرف 
المـــــــــــــلون إىل الخارج.
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تفــــــــحص الكمامة للتأكد من 
خوهلا من أي ثقوب أو شقوق.

حدد الطرف العلوي حيث 
يوجد الرشيط المعدين أو 

الطرف الصلب.

يقة اآلمنة الرتداء كمامة طبية الطر

ال تفــــــــــــــعل
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