
فلتفعل ما ييل

À ÉVITER

مة غري   قم بارتداء كمَّ
طبية أو غطاء للوجه 

لحمية اآلخرين.

مة   تأكد من أن الكمَّ
مصنوعة من طبقتني 
عىل األقل من القمش 

املنسوج بإحكام.

 alcohol-based hand 
 sanitizer wash your
hands اغسل يديك أو 

ا ذا  استخدم معقمً يدويً
أساس كحويل قبل وبعد 

مة أو غطاء  ملس الكمَّ
الوجه.

 استخدم الحلقات أو 
مة  األربطة لتثبيت الكمَّ

خلف األذنني وإزالتها.

مة   قم بفحص الكمَّ
للتأكد من عدم وجود 

دموع أو فجوات.

مة   تأكد من نظافة الكمَّ
أو غطاء الوجه وجفافها/

جفافه.

 تأكد من تغطية أنفك 
وفمك بالكامل.

مة   استبدل الكمَّ
واغسلها عندما تصبح 

رطبًة أو متسخًة.

مة باملاء   اغسل الكمَّ
الساخن والصابون واتركها 
لتجفَّ متاًما قبل ارتدائها 

مرًة أخرى.

مات   قم بتخزين الكمَّ
القابلة إلعادة االستخدام 

يف كيس ورقي نظيف 
حتى ترتديها مرة أخرى.

مات   تخلص من الكمَّ
التي ال ميكن غسلها وذلك 

برميها بعد االستخدام 
يف صندوق قممة مبطن 

بكيس بالستييك.

ال تفعل ما ييل
مة غري طبية أو غطاء  تذكر أن ارتداء كمَّ
للوجه وحده لن مينع انتشار كوفيد19-. 
يجب عليك أيًضا أن تغسل يديك مراراً 

وتكراراً، وأن متارس التباعد الجسدي وأن 
تبقى يف املنزل إذا كنت مريًضا.

مة غري الطبية أو  كيفية استخدام الكمَّ
تغطية الوجه بشكٍل آمٍن

AR ABE /  AR ABIC

مة   ال ترتك الكمَّ
املستخدمة يف متناول 

اآلخرين.

 ال تعيد استخدام 
مات الرطبة أو  الكمَّ
املتسخة أو التالفة.

مًة   ال ترتدي كمَّ
فضفاضًة.

مة أثناء   ال تلمس الكمَّ
ارتدائها.

مة   ال تقم بإزالة ا الكمَّ
للتحدث مع شخص ما.

مة من   ال تعلق الكمَّ
رقبتك أو أذنيك.

مة   ال تشارك الكمَّ
الخاصة بك مع اآلخرين.

فلتُقم بدورك.
مًة غري طبية أو غطاًء للوجه  فلرتتِد كمَّ

لحمية اآلخرين عندما ال تتمكن من 
الحفاظ عىل مسافة مرتين.

مات غري  ال يُوىص باستخدام الكمَّ

الطبية يف:

األشخاص الذين يعانون من مرض أو إعاقة  	

بحيث يصبح من الصعب مبكان ارتداء 

مة أو إزالتها. الكمَّ

أولئك الذين يجدون صعوبة يف التنفس 	

األطفال تحت سن 2 سنة 	

ال تحكم عىل اآلخرين 
مة. لعدم ارتدائهم للكمَّ

  اللطف مهم ألن بعض الناس قد ال 
مة أو غطاًء للوجه. يتمكنون من ارتداء الكمَّ
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