
يداشرإلا لیلدلا
ةیعماجلا ةئیبلا يف ةیسفنتلا ىودعلا نم ةیاقولل

ةیلكلا يف انوروكلا ضرمراشتنا عنمل ةطیسبلا قرطلا ضعب

 ططخ عضو ىلع دعاسی اھذاختا بجاولا ةیئاقولا ریبادتلا ثدحأب دّوزتلاو دادعتسالا ةبلاطلا يتزیزع
 تاعمجتلا نكامأ يف ةلوھسب ىودعلا رشتنت نأ نكمی ثیح ،ىودعلا نم نیرخآلاو كسفن ةیامحل
 بجی كلذل %10 لدعمب ىودعلاب ةباصإلا ةبسن عافترا ىلإ ةماعلا تاعمجتلا كلت يدؤت نأ نكمیف
:ىلع صرحلا

ةمحدزملا نكامألا بنجت*
ازنولفنألا حاقل ذخأ*
    نكامأ يف كلوح نمو كسفن ةیاقول اھذاختا كنكمی يتلا ةمھملا تاءارجإلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب*
:تاعمجتلا

 صخشلا لالخ نم سوریفلا رشتنی نأ نكمی ثیح ،ضارعألاب روعشلا دنع لزنملا يف ءاقبلا*
.ضارعألا أدھت نأ دعب ةعاس24 ىلإ لصت ةدمل باصملا
 ةرشابم اھنم صلختلاو ةیقرو مراحمب ساطعلا وأ لاعسلا دنع فنألاو مفلا ةیطغت ىلع صرحلا *
تالمھملا ةلس يف
 باعللا تارطق قیرط نع لقتنی سوریفلا نأل ،عّمجتلا ةقطنم نع ةبسانم ةفاسم ىلع ظافحلا*
لقألا ىلع مادقأ3 ىلإ لصت ةفاسمل
رركتم لكشب اھمیقعتو نیدیلا لسغ*
)مفلا ،فنألا ،نیعلا( ھجولا سمل مدع ىلع صرحلا*
لومحملا فتاھلا زاھج ةكراشم بنجت*



ديشااإلرلدليل ا  

البيئة الجامعيةفي لتنفسية وى العداللوقاية من   

 
 

 غسل اليدين
   

:بالمرض لكن متى وكيف يجب أن تغسل اليديناليدين أحد أفضل الطرق للحماية من اإلصابة غسل   

   
ثانية أو استخدام مطهر كحولي لليدين  60 – 40يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ال تقل عن • 

ثانية إذا  20من الكحول لمدة  95إلى ٪ 60يحتوي على ٪  
. يكن الصابون والماء متوفرينلم   

 
يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهر قبل األكل وبعد السعال أو العطس أو لمس • 

 –الهاتف  –مقابض األبواب  –الكراسي  –الطاوالت  –أجهزة الدفع اآللي )األسطح في األماكن العامة مثل 
  –أجهزة الكمبيوتر 

(. األكواب وغيرها من األسطح – لكاونتراتا  

 
يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهر إذا تبين اتساخهما أو في حـال ثبوت التعرض • 

. لقطيرات تنفسية أو الذهاب إلى دورة المياه  



ديشااإلرلدليل ا  

البيئة الجامعيةفي لتنفسية وى العداللوقاية من   

( الكمامة)أقنعة الوجه   
من خالل تقليل - 19تعتبر الكمامة من اإلجراءات الوقائية التي تساعد على الوقاية ومنع انتشار كوفيد

. القطيرات التي تخرج من الفم أو األنف أثناء الحديث أو السعال والعطس وحماية مرتديها  
 وهي عبارة عن أداة تغطي األنف والفم مزودة بحلقات لألذن أو أربطة في الجزء الخلفي من 

, (الكمامة)األنواع األساسية ألقنعة الوجه . وينصح باستخدامها في األماكن العامة. الرأس  

الكمامة القماشية. 1  
الكمامة الطبية أو الجراحية. 2   

N95 كمامة  .  3  
ترتدى الكمامة؟متى     

عند الخروج من المنزل•   

إذا كان الشخص يعاني من السعال أو العطس•   

.إذا كان الشخص يعتني بشخص آخر مصاب•   

:بها الستخدام الكمامة الموصىاإلرشادات   
.يجب االلتزام بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل•   

. عدم لمس الكمامة أبدا عند ارتدائها ً•  

.عدم خفض الكمامة عند التحدث أو السعال أو العطس•   

. يجب أن تغطي الكمامة أو ما يحل محلها مثل الشما  أو النقاب األنف والفم تماما ً•  

يجب غسل الكمامة القماشية بالماء والصابون بعد استخدامها وكذلك الشما  أو النقاب•   

.عند استخدامه محل الكمامة القماشية لتكون صالحة لالستخدام   
.يجب عدم مشاركة الكمامة الخاصة مع أي شخص آخر•   

.تجنب لمس العينين واألنف والفم عند إزالة الكمامة•   

.يجب غسل اليدين قبل وبعد استخدام الكمامة•   

 


