
 تعليمات االستخدام 
 لقناع األنف والفم 

 (أقنعة المجتمع)
 يرجى تنظيف األقنعة قبل استخدامها للمرة األولى!

 يوصى بذلك كي ال يتم استخدام قناع ملوث مسبقا   )راجع البند ٤ تنظيف القناع(

   

 1- وضع القناع: 
 - يجب غسل اليدين جيدا   بالصابون من ٢٠ إلى ٣٠ ثانية أو القيام بتطهيرهما حتى ال يتلوث الوجه الداخلي للقناع عند وضعه.

 - تثبيت القناع بواسطة ربطات مطاطية توضع حول األذنين أو  بربطات تربط حول الرأس. 

- يجب االنتباه إلى قياس القناع و كونه محكم على الوجه: يجب أن يغط القناع األنف و الفم و الذقن، و أن يكون هناك سلك في القناع ليتم الضغط بإحكام على األنف لتقليل 

 تسرب الهواء عند الحواف و من الجوانب. في ذات الوقت يقلل التثبيت المحكم للقناع من زحوله عند االستعمال.

 

 2- استعمال القناع: 
الرجاء االنتباه: ارتداء القناع ال يعوض عن قواعد النظافة العامة الموصى بها: الحفاظ على مسافة ١،٥ متر على االقل بين االفراد، عدم 

 لمس الوجه و غسل االيدي بانتظام.

- الرجاء تجنب لمس القناع، حيث أن الوجه األمامي كما الوجه الخلفي للقناع، قد يحتوي على أحياء دقيقة معدية، وبذلك يمكن تجنب 

 انتشار العدوى بالتماس. 

 - في حال تم لمس القناع يجب غسل اليدين جيدا   بالصابون من ٢٠ إلى ٣٠ ثانية أو تطهيرهما. 

- في حال احتباس الرطوبة ضمن القناع يجب انتزاعه و تغييره. في هذه الحالة ننصحك بأن تكون حامل   لقناع آخر )راجع البند ٣ نزع 

 القناع( و أن يتم غسل القناع األول قبل أن يستعمل ثانية )راجع البند ٤ تنظيف القناع(.

 

 3- نزع القناع:
 - يجب نزع القناع قدر اإلمكان من الحلقات المطاطية أو بفك ربطات الراس.

  - تجنب لمس القناع، ، حيث أن الوجه األمامي كما الوجه الخلفي، قد يحتوي على أحياء دقيقة معدية.
 - في حال تثبيت القناع على الرأس بربطات، نفك االجزاء السفلية أوال  .

 - يجب تخزين القناع قدر اإلمكان في كيس محكم اإلغلق. بعد نزع القناع يفض  ل تنظيفه بأسرع وقت ممكن. 

 - يجب غسل اليدين جيدا   بالصابون من ٢٠ إلى ٣٠ ثانية أو تطهيرهما.

 

  4- تنظيف القناع:
 - بعد كل استعمال او استراحة استخدام طويلة: نقوم بغلي القناع بدرجة ٩٥ مئوية لمدة ٥ دقائق على األقل، أو نغسله بالغسالة بدرجة ٦٠ مئوية.

 - بعد ذلك نتركه ليجف تماما   ثم نضعه في مكان جاف لتجنب نمو العفن.

 

 

 

 

 ملحظة هامة:
األقنعة الذاتية الصنع غير مفحوصة أو مرخصة طبيا  . طريقة االستعمال تترك لكل شخص على مسؤوليته. الفائدة من استعمال األقنعة الذاتية الصنع تكمن على األرجح في 

حماية اآلخرين عن طريق تجنب انتشار القطيرات التنفسية التي قد تحتوي على الفيروس. في حال ارتداء الكثيرين للقناع، فإن خطر العدوى يمكن أن ينقص للجميع. ال يزال 

 الدليل العلمي على فائدة األقنعة غير مؤكد، لذلك نؤكد عدم مسؤوليتنا عن أي عواقب حتى ضمن االلتزام التام بتعليمات االستخدام المذكورة أعله.  

 
 

 تم تدقيق محتوى تعليمات االستخدام هذه من قبل بروفسور د. لوتس ياتسفاوك، رئيس قسم الصحة العامة و حماية البيئة في مشفى درسدن الجامعي. 
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