
 

 

 

 الستخدام األطفال لغطاء الوجه ACSإرشادات 

 (2020أبريل  19) 

 الغرض:  

ي ضوء البيانات الجديدة بخصوص  
 
وس كورونا ف ، إىل جانب األدلة عىل انتشار مرض كورونا COVID-19كيفية انتشار فير

19-COVID ( ي جميع أنحاء البالد، توصي مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها
 
ي المجتمعات المحلية ف

 
( بأن CDCف

ا من القماشيرتدي األشخاص، وكذلك األطفال، 
ً
ي األماكن العامة، قناع

 
أو إذا لم يكن من الممكن  لتغطية األنف والفم ف

ا عن اآلخرين.  6الحفاظ عىل مسافة 
ً
 أقدام بعيد

ا ألمر تنفيذي من الحاكم  
ً
ي يوم الجمعة، الموافق Andrew Cuomoوفق

 
 من الساعة الثامنة مساًء ف

ً
 17، الذي يرسي بداية

ل غطاء الوجهتغطية األنف والفم بقناع أو عىل تحم   من القادرين طبًيأ أي شخص يتجاوز عمره عامير   عىل، 2020أبريل 

ي غطاء وجه 
ي مكان عام عندما قماش 

 
ا عىل، التباعد  يكون ف

ً
وغير قادر عىل الحفاظ عىل، أو عندما ال يكون محافظ

  .  االجتماعي

 : ACSتوجيهات 

ي  
 
هذا األمر لألطفال الصغار، يجب عىل جميع األطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامير   التعامل معوبمالحظة الصعوبات ف

ي األماكن العامة.  6ارتداء غطاء وجه دائًما عند التواجد عىل ُبعد 
 
يجب ارتداء غطاء وجه من القماش و أقدام من اآلخرين ف

ي قد يكون فيها األ 
ي المواقف الت 

 
ي مكان عام، خاصة ف

 
طفال بالقرب من أشخاص غير أفراد األرسة عندما يكون األشخاص ف

ين. تتضمن هذه األماكن متاجر البقالة والصيدليات.  . وال تعد المبارس   عن التباعد االجتماعي
ً
ويعتير أغطية الوجه هذه بديال

ي ينترس  فيها مرض كورونا  ا مهمً أغطية الوجه القماش  ارتداء
ي المناطق الت 

 
ي األماكن العامة ف

 
عىل  COVID-19بشكل خاص ف

 . نطاق واسع

 حاالت االستثناء: 

يجب إعفاء األطفال بعمر عامير  وأقل من ارتداء غطاء الوجه. باإلضافة إىل ذلك، يجب إعفاء األطفال )أي عمر(، الذين ال 

خصتيستطيعون النطق، أو الذين 
ُ
، أو أي طفل (Autism Spectrum Disorder)إصابتهم باضطراب طيف التوحد  ش

ي التنفس 
 
ي من الربو الشديد أو صعوبة ف

الغطاء بدون مساعدة، من ارتداء  خلععىل  القادر استخدام قناع، أو غير عند يعان 

 غطاء للوجه. 

ات عامة ألغطية الوجه:    مؤرس 

ي ذلك األقنعة وأغطية القماش، ما دامت ليست مبللة أو ملو 1
 
 ثة أو تالفة. . يمكن إعادة استخدام أغطية الوجه، بما ف

 . يجب غسل أقنعة القماش وتجفيفها يومًيا. كما يجب غسلها عند تلوثها. 2

ال يجب استخدامه بواسطة شخص آخر. يجب كتابة  -. يجب استخدام كل غطاء للوجه بواسطة شخص واحد فقط 3

 . غطاءكاسمك أو وضع عالمة تعريف عىل المثبت حول األذن أو األربطة حت  تعرف 

ا قبل االستخدام. . يجب أن ي4
ً
 كون غطاء الوجه جاف

 

  

حول:فارغ
حول:فارغ
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 كيفية ارتداء غطاء الوجه: 

 يجب عىل البالغير  الذين يقومون برعاية األطفال أن يقدموا المساعدة لألطفال عند الحاجة.   .1

 اليدين قبل لمس غطاء الوجه.  معقميجب تنظيف يديك بالماء والصابون أو  .2

ي غطاء الوجه. يجب عىل   .3 تحقق من غطاء الوجه للتأكد من عدم وجود ثقوب أو فتحات واضحة عىل جانتر

 الشخص البالغ التحقق من أقنعة األطفال يومًيا للتأكد من عدم وجود ثقوب أو تشققات. 

)الجانب  يجب دائًما استخدام نفس الجانب من غطاء الوجه للناحية األمامية ونفس الجانب للناحية الخلفية .4

 الذي يالمس الوجه(. 

. و يجب اتباع اإلرشادات أدناه لنوع غطاء الوجه الذي تستخدمه.   .5  ال تلمس الجانب األمامي

   .ضع المثبت حول كل أذن. و غطاء الوجه المثبت حول األذن: أمسك الغطاء بواسطة مثبت األذن 

 ع األربطة عىل أعىل رأسك غطاء الوجه باألربطة: ضع غطاء الوجه بحيث يكون عىل مستوى أنفك وض

ي منطقة أسفل العنق. 
 
ي كل يد، واعقدها بإحكام ف

 
ا ف

ً
 واعقدها بإحكام. ثم أمسك األربطة السفلية، واحد

  .ضع قاعدة المثلث عىل قصبة أنفك مع وضع و رباط الرأس أو المنديل. قم بطي رباط الرأس عىل شكل مثلث

 مؤخرة العنق.  اعقد رباط الرأس عند و قمة المثلث باتجاه الذقن. 

 اسحب الجزء السفىلي من غطاء الوجه فوق الفم والذقن.   .6

 

 غطاء الوجه:  خلعكيفية   

 يجب عىل البالغير  الذين يقومون برعاية األطفال أن يقدموا المساعدة لألطفال عند الحاجة.  .1

األمامي من غطاء تجنب لمس الجزء و اليدين قبل لمس غطاء الوجه.  معقميجب تنظيف يديك بالماء والصابون أو  .2

 الوجه. المس المثبت حول األذن/األربطة/الرباط فقط. 

   .غطاء الوجه بالمثبت حول األذن: أمسك المثبت عىل األذن وارفع الغطاء برفق وقم بإزالته 

   ا عنك عندما يتم
ً
 ثم فك العقدة العلوية واسحب الغطاء بعيد

ً
غطاء الوجه باألربطة: فك العقدة السفلية أوال

 ربطة. فك األ

    الجانب األمامي المواجه للوجه للداخل.  رباط الرأس: فك الرباط من خلف الرقبة واطو 

ي الحاوية الخاصة بك )غطاء و قم بطي األطراف األمامية لغطاء الوجه بعضها فوق بعض.   .3
 
قم بحفظ غطاء الوجه ف

 وجه واحد فقط لكل كيس(. 

 نظف يديك بالماء والصابون أو بمعقم كحوىلي لليد.   .4

 لطفل/شاب:  عىل الفورقناع أو غطاء وجه  خلع يتممتى 

ي التنفس؛ 
 
ء أو صعوبة ف ي

 
ي من نوبة رصع، أو ف

القناع أو غطاء  خلعيجب عىل الشخص البالغ tإذا كان الطفل يختنق، أو يعان 

 . 911الوجه عىل الفور، وتقديم المساعدة أو طلب المساعدة/ 

ة العيني   أو االختناق أو  الرعشةالنشاط أو  ومنها نقص –عالمات الضيق ل االنتباهيجب عىل البالغي    ّ  حي   لون أو تغي 

ا أو غطاًء للوجه. 
ً
 الوجه أو أي مخاوف أخرى عندما يرتدي الطفل/ الشاب قناع


