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OFFICIAL Arabic 

 

 الكّمامة ارتداء كيفية
How to wear a face mask – Arabic 

There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of 

washable fabric and can be re-used. 

 القماش من المصنوعة تلك هي القماشية والكمامات. الجراحية الطبية والكّمامات القماشية الكمامات: استخدامها يمكنكم التي الكّمامات من نوعان هناك

 .ُمجددا   واستخدامها غسلها يمكن والتي

 تموز/يوليو 22مساء يوم األربعاء  55.11 - أغطية الوجه  –   DHHS.vicللمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني

<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19> 

 (COVID-19)  كورونا فيروسفي وجه  إضافي مادي حاجز توفير خالل من ممجتمعكويحمي  الكّمامة يحميكم ارتداء إن

 ./وشاح الرأسأو البانداناأو الشال  غطية الوجه مثل الوشاحأاستخدام أشكال أخرى من  كم، يمكنةفرإذا لم تكن الكّمامة متو

 

 كّمامة.قبل وضع ال ميديكأ واغسلا

 

عند و مكأنف علىو ،مذقنك تحت مريح بشكلبإحكام و ةبتثا هاأنوب موفمك مأنفك يغطّ ت الكّمامة أن من واتأكد
 .موجهك جوانب

 

 . اارتدائه أثناءكّمامة ال من األمامي الجزء واتلمس ال
 . الفور على هاومعقّ  أو ميديكأ وااغسل ،كّمامةال ملمست إذاو
  .مرقبتك حولكّمامة ال علّقوات ال

 

 لنزع الكّمامة اغسلوا أيديكم أو عّقموها أوالً.

الكّمامة تحتوي على  تإذا كانو. ةربطاألفّك أو  يناألذن حول ينحلقتإمساك العن طريق انزعوا الكّمامة 
 . قوموا ِبفّك الرباط السفلي أوالً ثّم الرباط العلوي رباَطين،

  .قوموا ِبَرميها، /فلترمرشحاتالكّمامة فيها  تإذا كان
 ها.سلِ ل لغَ يغسكيس أو  لَِرميها كيسقوموا بطوي الكّمامة وضعوها مباشرة في غرفة الغسيل أو في 

 . طريقة مسؤولةبجراحية يجب التخلّص من الكّمامة الطبية الو

 

 نزع الكّمامة.بعد  هاعّقموأو  ميديكأ وااغسل

 الغسيل.مسحوق الصابون أو مع  درجة مئوية( 06ساخن )الماء الأغطية الوجه المصنوعة من القماش كل يوم ب وااغسل

 .اآلخريناألشخاص مع الكّمامة  واال تشارك

  ما يليب قياميجب عليكم االستمرار بال 
 بانتظام ميديكأسل غ •

 اآلخريناألشخاص بينكم وبين  متر 5.1 مسافة على ظاحفال •

 خفيفة عراضتعانون من أ تمكن لو حتى للفحص، عوخضال •

 .كتوعّ الب ونتشعر مكنت إذا المنزل البقاء في •
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