االستخدام املجتمعي

القنعه الوجه
نطاق
توفر هذه الوثيقة إرشادات للدول األعضاء بشأن استخدام أقنعة الوجه وأغطية الوجه األخرى يف املجتمع من قبل األفراد الذين ليسوا مبرىض من أجل
الحد من االنتقال املحتمل املصحوب بأعراض أو ما قبل األعراض ملرض فريوس كـــورونـا املستجد [ . ]COVID-19تقدم الوثيقة أيضً ا نصائح بشأن
استخدام األقنعة أثناء الرعاية املنزلية 1الخاصة مبرىض فريوس كـــورونـا املستجد [.]COVID-19

خلفية
هناك أدلة متزايدة عىل أن األشخاص الذين ال يعانون من أعراض أو أعراض ما قبل املرض أو املراحل املبكرة من العدوى ميكن أن يساهموا يف انتقال
مرض فريوس كـــورونـا املستجد [ ]COVID-19للمجتمع .سوف يساعد قناع الوجه عىل الحد من انتشار العدوى يف املجتمع عن طريق التقليل من
تساقط قطرات الجهاز التنفيس من األشخاص املصابني الذين قد ال يعرفون أنهم مصابون ،وقبل أن يصبحوا مصحوبني باألعراض.

أنواع األقنعة
يجب حجز األقنعة الطبية 2للعاملني يف مجال الرعاية الصحية وأولئك الذين يقدمون الرعاية للمرىض املصابني مبرض فريوس كـــورونـا
املستجد [ ]COVID-19يف املنزل .ميكن أن مينع استخدام األقنعة الطبية أيضً ا انتشار قطرات الجهاز التنفيس من الشخص املصاب
إىل أشخاص آخرين ويحد من التلوث املحتمل للبيئة بواسطة القطرات.
األقنعة غري الطبية (أقنعة القامش) هي أشكال مختلفة من األقنعة املصنوعة ذاتياً أو أغطية الوجه املصنوعة من القامش أو
املنسوجات األخرى .فهي مل يتم توحيدها معيارها وليست مخصصة لالستخدام يف إعدادات الرعاية الصحية من قبل املتخصصني يف
مجال الرعاية الصحية ،أو الرعاية املنزلية لحاالت مرض فريوس كـــورونـا املستجد [.]COVID-19
تم تصميم جهاز التنفس 3لحامية العاملني يف مجال الرعاية الصحية من التعرض للعوامل املعدية أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي.
ال متنع أجهزة التنفس املزودة بصاممات إطالق الجسيامت املعدية الزفرية من مرتديها يف البيئة ،وبالتايل ال ميكن استخدامها للتحكم
يف املصدر (عىل سبيل املثال  :مطالبة املرىض املصابني مبرض فريوس كـــورونـا املستجد [ ،]COVID-19أو املشتبه فيهم بارتداء
أقنعة الوجه).
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تشري الرعاية املنزلية إىل القيام برعاية املرىض املصابني مبرض فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19يف محيط املنزل ،ويتم توفريها من قبل أفراد األرسة أو األصدقاء دون تدريب رسمي عىل الرعاية الصحية .ينبغي توفري التعليم والدعم
لألشخاص الذين يقدمون الرعاية املنزلية للحد من مخاطر انتقال العدوى داخل األرسة ولضامن توفر املستوى املناسب من الرعاية.

2

يتم إنتاج األقنعة الطبية (يشار إليها أحيانًا باألقنعة الجراحية) لتتوافق مع معايري مثل ASTM F2100-11 :املستوى  ،١أو  ،٢أو  ۳أو  ،EN14683 IIأو  ،IIRفهي تحدِّد مستوى مقاومة السوائل ومقاومة التنفس ومعايري البناء.

3

ينبغي أن تتطابق أجهزة التنفس أو املعدات التنفسية القريبة مع املعايري مبا يف ذلك  ،N95أو  ،N99أو  ،FFP2أو  FFP3توضح هذه املعايري أن مادة جهاز التنفس مصممة لتصفية الهباء الجوي الصغري الناتج عن إجراءات توليد الهباء الجوي.
ليك تعمل بشكل فعال  ،فهي تتطلب تركيبها عىل وجه أخصايئ الرعاية الصحية.
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تحديد عام إذا كنت ستويص باستخدام أقنعة الوجه عىل مستوى املجتمع
هناك آثار محتملة الستخدام واسع النطاق ألقنعة الوجه يف املجتمع .عىل الدول األعضاء أن تأخذها بعني االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن السياسة املحلية.
املخاطر

فوائد

قد يؤثر عىل إمدادات األقنعة الطبية للعاملني يف مجال الرعاية الصحية

ال يوصم األشخاص الحاملني لالعراض الذين يرتدون األقنعة كأداة للتحكم يف
املصدر

ميكن أن يؤدي االستخدام لفرتات طويلة إىل االنزعاج وصعوبة التنفس

وقد يوفر الحامية يف األماكن املزدحمة حيث ال ميكن التباعد الجسدي.

قد يقلل من االمتثال لتدابري الصحة العامة الهامة األخرى

قد يحمي العاملني عىل جهة اتصال قريبة مع الجمهور.

إذا تم استخدام األقنعة بشكل غري صحيح فقد يؤدي إىل زيادة خطر
التلوث الذايت

قد يقلل من خطر التعرض للعدوى من أولئك املصابني بدون أعراض.

قد تكون األقنعة املصنوعة محل ًيا  ،واألقنعة غري الطبية غري فعالة يف
الحامية من العدوى

قد تصبح إشارة مرئية لتذكري الناس باالمتثال لتدابري الصحة العامة األخرى

عبء التكلفة اإلضافية عىل الناس لرشاء األقنعة يف إعدادات املوارد
املحدودة

يف حاالت االنتشار الواسع والحد األدىن من القدرة عىل العزل ،قد يكون عدد أكرب
من األشخاص الذين يعانون من األعراض يف املجتمع.

ميكن أن تصبح النفايات الناتجة عن األقنعة املهملة مشكلة بيئية.

التوصيات
•يويص املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها [ ]Africa CDCباالرتداء املجتمعي لألقنعة غري الطبية يف األماكن التي يكون فيها
التباعد االجتامعي غري ممكن ،وحيث ينترش االنتقال املجتمعي عىل نطاق واسع( .املرجع :إرشادات املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية
4
منها [ ]Africa CDCحول قطاع النقل ،واملستوطنات العشوائية ،واألماكن التعليمية  ،وأماكن العبادة).
•ينبغي أن يكون استخدام األقنعة عىل مستوى املجتمع مصحوبًا باتصاالت املخاطر والرسائل املجتمعية ،مع تعليامت لالستخدام الصحيح،
وليس بشكل حاسم عىل حساب الرسائل املهمة األخرى حول نظافة اليدين ،ونظافة الجهاز التنفيس وغريها من التدابري املستنرية باألدلة.
•ال يُنصح باستخدام األقنعة غري الطبية من قبل األشخاص الذين يقدمون الرعاية املنزلية ملرىض املصابني مبرض فريوس كـــورونـا املستجد
[.]COVID-19
•تُنصح الدول األعضاء بإعطاء األولوية الستخدام األقنعة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية
للمريض الذي يعاين ( للمرىض ) الذين يعانون من مرض فريوس كـــورونـا املستجد [ ]COVID-19يف البيئات املنزلية.
•يوىص باستخدام األقنعة الطبية كوسيلة للتحكم يف مصدر األشخاص الذين يعانون من أعراض من أجل منع انتشار قطرات الجهاز التنفيس
الناتجة عن السعال ،أو التحدث ،أو العطس.
•تم تصميم األقنعة الطبية الستخدامها مرة واحدة وتم اختبارها للتأكد من فعاليتها فقط عىل هذا األساس .ال توجد حال ًيا طريقة آمنة لتطهري
األقنعة الطبية وإعادة استخدامها.
•ينبغي استخدام األقنعة باإلضافة (وليس لها أفضلية) إىل تدابري مكافحة العدوى األخرى والوقاية منها [ : ]IPCنظافة اليدين ،نظافة الجهاز
التنفيس ،التنظيف البيئي وتدابري املسافة البعيدة.
•ال ينبغي أن يرتدي األطفال الرضع واألطفال دون ( )٢سنتني أقنعة الوجه ،أو األشخاص املعاقني الذين ال يستطيعون إزالة القناع بأنفسهم.
•ال تُنصح باألقنعة الطبية لألشخاص غري املرىض أو الذين ال يقدمون الرعاية للمصابني بـمرض فريوس كـــورونـا املستجد [ ]COVID-19يف
البيئات املنزلية.
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.Reference Africa CDC guidance notes on transport sector, informal settlements, educational settings and places of worship
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أقنعة غري طبية
إذا اختار صناع القرار تقديم املشورة للمجتمع حول استخدام األقنعة غري الطبية  ،فينبغي مراعاة امليزات التالية:
•عدد طبقات النسيج  -طبقات متعددة من نسيج عايل الجودة.
•قابلية التهوية للمواد املستخدمة  -ينبغي أال تزيد بشكل ملحوظ من عملية التنفس.
•طارد املياه  /ضد املاء  -ينبغي أن تقاوم ا متصاص قطرات السوائل عىل السطح الخارجي
•شكل القناع  -ينبغي أن يغطي الفم واألنف بالكامل
•ينبغي أن يكون ارتداء القناع مري ًحا لالرتداء دون الحاجة إىل اللمس أو التعديل مبجرد وضعه

كيفية ارتداء قناع الوجه وخلعه
بالنسبة ألي نوع من أنواع القناع  ،يعد االستخدام والتخلص املناسبني أم ًرا رضوريًا للحد من مخاطر انتقال العدوى
•تأكد من أن القناع نظيف وغري تالف وجاف قبل االستخدام.
•ق ْم بتنظيف يديك باستخدام الكحول مع التفريك بينهام أو املاء والصابون قبل وضع قناع الوجه
•ضع القناع عىل وجهك ،مع التأكد من أنه يغطي الفم واألنف بالكامل  ،واربطه بإحكام  /ضع حلقات األذن املرنة للتقليل من أي فجوات.
•تجنب ملس الجزء األمامي من القناع أثناء ارتدائه ،إذا قمت بذلك  ،قم بتنظيف اليدين باستخدام مطهر األيدي الذي يحتوي عىل الكحول أو اغسل
يديك باملاء والصابون.
•قم بإزالة القناع عن طريق فك الحلق من الخلف أو خلع حلقات األذن املرنة .ال تلمس الجزء األمامي من القناع.
•بعد اإلزالة أو كلام تم ملس القناع املستخدم عن غري قصد ،ق ْم بنظيف اليدين باستخدام فرك اليد أو الصابون واملاء.
•قم بتغيري األقنعة عندما تصبح رطبة بقناع جديد نظيف وجاف.
•بالنسبة ألقنعة القامش غري الطبية  ،اغسلها جي ًدا باملاء الساخن واملنظفات ،ثم استخدم مكواة ساخنة أو انقعها يف محلول مبيض معتدل بنسبة
 ٪0.05ملدة  ١٠دقائق ،ثم اشطفها قبل تجفيفها يف الشمس.
•تخلص من األقنعة املعدة لالستخدام مرة واحدة ,بعد كل استخدام مبسؤولية يف صناديق أو أكياس النفايات املغطاة.
•ال ترمي األقنعة املستخدمة عىل األرض.
•ال تعيد استخدام األقنعة ذات االستخدام الواحد.
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كيفية ارتداء قناع الوجه بشكل صحيح

تأكد من أن القناع يغطي أنفك وفمك متا ًما

ال ترتدي قناع الوجه عىل رقبتك.

ال ترتدي قناع الوجه تحت أنفك.

ال تدع األطفال دون سن الثانية يرتدون أقنعة الوجه.

من أجل إبطاء االنتشار ،يجب أن نستمر يف ارتداء األقنعة بشكل صحيح ،وأن نبقي عىل األقل  6أقدام بعيدا ً عن الناس ونغسل أيدينا بشكل متكرر.
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