
 

ي األماكن العامة CDCيوصي مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )
 
 ( بتغطية الوجه ف

 

وس كورونا المستجد ) فاكسCOVID-19تحديث عن فير  ( من مقاطعة فير

 تتتتتت 11:05تت تتتتت تتتتتت

 

ن أن التباعد االجتماعي هو المفتاح إلبطاء انتشار فايروس كورونا، يوصي مركز  ي حير
  CDCالسيطرة عىل األمراض )فن

ً
( حاليا

ي األماكن العامة، مثل 
بارتداء الكمامات القماشية عندما يكون من الصعب البقاء عىل بعد ستة أقدام من األشخاص فن

 محالت البقالة. 

 تقوم الكمامات القماشية البسيطة بحماية األشخاص من حولك إذا كنت مصاًبا ولم تظهر عليك أي أعراض. 

 لقماشية ليست مخصصة لحماية الشخص الذي يرتديها. الكمامات ا

 

 

 لماذا ينصح بتغطية الوجه؟ 

وس كورونا ال يعانون من أعراض، مما قد يتسبب بنقل المرض إىل   ن بفير تظهر األبحاث أن العديد من األشخاص المصابير

وس يمكن أن ينتشر عندما يكونون عىل ي أن الفير
عىل سبيل   - مقربة من اآلخرين أشخاص آخرين دون معرفة ذلك. وهذا يعنن

 حنى إذا لم تظهر عليهم األعراض.  -المثال، عند التحدث أو السعال أو العطاس 

ي األماكن العامة حيث يصعب الحفاظ عىل تدابير  
لذلك يوصي مركز السيطرة عىل األمراض باستخدام الكمامة القماشية فن

وس كورونا   التباعد االجتماعي األخرى. هذه الكمامات هي إجراء ي يجب عىل الجميع اتخاذه للحد من انتشار فير
ازي إضافن احيى

ي هذه الكمامات عن التباعد االجتماعي ، وغسل اليدين بشكل متكرر وتغطية األنف والفم عند السعال   المستجد. 
ال تغن 

 والعطاس. 

 

 

 كيفية صنع الكمامة القماشية 

ل ، مثل القمصان واألربطة المطاطية. يمكنك صنع كمامة قماشية باستخدام المواد المتوافر  ن ي المين
احصل عىل تعليمات ة فن

 حول كيفية صنع الكمامة القماشية. 

ي   N95نظًرا لصعوبة توافر األقنعة الطبية وأقنعة 
، يواصل مركز مكافحة األمراض والوقاية منها التوصية بإعطاء األولوية فن

ن  ن والعاملير ن واألطباء والمسعفير ي مجال الصحة. هذه األقنعة للممرضير
  اآلخرين فن

 

 



 كيفية ارتداء الكمامة  

  يجب عىل الكمامة: 

 أن تناسب جوانب الوجه بشكل مري    ح

 برباط  
ً

 أن تكون مثبتة

ة طبقات قماشية
ّ

 أن تحتوي عىل عد

 أن تسمح بالتنفس بدون صعوبات 

 بدون التعرض للتلف أو تغير الشكل
ً

 للغسل والتجفيف آليا
ً

 أن تكون قابلة

 

 عند خلع الكمامة، احرص عىل عدم لمس عينيك وأنفك وفمك. اغسل يديك فوًرا بعد خلعها.  

 باإلمكان استخدام الغسالة لهذه المهمة يجب غسل الكمامة بشكل دوري حسب كثافة استعمالها. 

 

 

 عىل من يمنع ارتداء الكمامة 

ي يمنع وضع الكمامة القماشية عىل األطفال الصغار الذين تقل أعمارهم 
ي من صعوبة فن

، أو أي شخص يعانن ن عن عامير

 التنفس، أو فاقد الوعي أو العاجز أو غير القادر عىل إزالة الكمامة بدون مساعدة. 

 

 

 استمع لهذه المعلومات باالسبانية

 

 استمع لهذه المعلومات بالهندية

 

 عىل اتطالع
َ
 ابق

وس كورونا؛ من الساعة  ألي 3511-267-703اتصل بمركز االتصال التابع لوزارة الصحة عىل    7صباًحا حنى  9أسئلة عن فير

ي عطل نهاية األسبوع.  5صباًحا حنى  9:30مساًء أيام األسبوع و 
 مساًء فن

 

وس كورونا المستجد:  888777إىل  FFXCOVIDأرسل رسالة نصية ِب  فاكس حول فير ي التحديثات من مقاطعة فير
لتلقى

 .١٩-كوفيد

 



ي التاىلي باإلمكان ارسال أي أسئلة أو مال 
ونن يد اإللكيى  حظات عير الير

 . ffxcovid@fairfaxcounty.gov 

 

ن إىل الجمعة من الساعة  ي من اإلثنير
ونن يد اإللكيى  مساًء.  ٨صباًحا إىل  ٦سيقوم موظفونا بمتابعة الير

وس كورونا المستجد قم بزيارة  ونية الشاملة لفير  البوابة اإللكيى

 

وس كورونا المستجد كوفيد ي أو صفحة األسئلة الشائعة الخاعىل  ١٩-تعرف عىل المزيد حول فير
ونن صة بإدارة  الموقع االلكيى

 الصحة 

 

فاكس وصفحة وزارة الصحة تابع   صفحة الفيسبوك لحكومة مقاطعة فير

 

 تابعنا عىل توييى  

@fairfaxcounty 

 @fairfaxhealth 

 

 

mailto:ffxcovid@fairfaxcounty.gov



