كيفية ارتداء

غطاءين للوجه

إن أغطية الوجه تنقذ األرواح .التزم دائمًا بارتداء غطاء للوجه يغطي أنفك وفمك بإحكام عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين ،وحتى
حول أفراد المنزل إذا كان أي منكم مريضًا أو خالط شخصًا مصابًا بمرض ( )COVID-19مؤخرً ا .فكر في ارتداء غطاءين للوجه.
قد يحميك ارتداء غطاءين للوجه أنت واآلخرين بشكل أفضل عن طريق إضافة طبقات والمساعدة في ضمان أن يغطي وجهك بإحكام .إذا
قررت ارتداء غطاءين للوجه ،فارت ِد غطاء للوجه من القماش فوق قناع يستخدم لمرة واحدة .ال ترت ِد قناعين يستخدمان لمرة واحدة أو
غطاء وجه فوق قناع عالي الجودة مثل  .KN95فيما يلي كيفية ارتداء غطاءين للوجه بشكل صحيح.
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الخطوة 1

الخطوة 2

اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم
يدين كحولي.

افحص غطائي الوجه كليهما بح ًثا عن أي
قطع أو أي عيب آخر.

الخطوة 3

الخطوة 4

حدد الجزء العلوي واألمامي للقناع الذي يستخدم لمرة واحدة.
الجزء العلوي هو الحافة الصلبة القابلة لالنحناء أو الشريط
المعدني .عاد ًة ما يكون الجانب الملون هو الجانب األمامي،
ويجب أال يكون مقابالً لوجهك.

ضع حلقات القناع الذي يستخدم لمرة واحدة
على أذنيك .اربط حلقات األذن وكرر ربطها
لضمان تغطية وجهك بإحكام.

الخطوة 5

الخطوة 6

اضغط على الحافة الصلبة أو الشريط المعدني بحيث يتخذ
شكل أنفك.

اسحب القناع الذي يستخدم لمرة واحدة
ألسفل بحيث يغطي فمك وذقنك.

الخطوة 7
كرر الخطوات من  4إلى  6مع غطاء وجه من القماش .تأكد من أن غطائي الوجه يغطيان أنفك وفمك وأنهما يغطيان
وجهك بإحكام.

!

إلزالة أغطية الوجه ،اغسل يديك وال تلمس شي ًئا غير األشرطة .ال تكرر استخدام القناع الذي يستخدم لمرة
ً
متسخا أو مبلالً.
واحدة إذا أصبح تال ًفا أو
اغسل أغطية الوجه القماشية بانتظام وال ترتدها إال عندما تجف.

قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف2.17.21 .
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