
 

 

 نشرة معلومات للمرضى

 مجلس أمناء جمعیة غسیل وزرع الكلى المسجلة
 

حصول دون ال ةالطبع غیر مقبولصور والرسوم البیانیة الخاصة بنشرة معلومات المرضى محمیة بحقوق النشر والطبع. كافة صور االستخدام خارج اإلطار الضیق لحقوق النشر والو النصوص 
 المحتوى في أي سیاقات أخرى.  ا على جمیع أشكال نشر المحتوى واستخدامعلى موافقة مجلس أمناء جمعیة غسیل وزرع الكلى المسجلة. ھذا یسري خصیصً 

 التعامل
 قماشمصنوعة من المع الكمامات ال 

 
 

 
 

 عزیزاتي المریضات،
 المرضى،  يأعزائ

 
استمرار  الخاص في منعیروس كورونا الحالیة ھو أن نساھم بسلوكنا أزمة ف خاللالواجب األھم المنوط بكل منا القیام بھ 

 لدینا على كمامة قماشیة.ستحصل من أحد العاملین  ،یروس. وحتى نقدم لك ید العون في ذلكانتشار الف
 

األساس عن طریق الرذاذ الذي ینشأ على سبیل المثال خالل الحدیث أو السعال أو كما تعلم ینتقل فیروس كورونا في  
كمامة ستتمكن من  فعن طریق ارتداء ،ومن ثم شخاص المخالطین؛یمكن أن یصل إلى األغشیة المخاطیة لألالذي و ،العطس

 القرب منك.خرین بحمایة نفسك واآل
 ولذلك نرجو منك ارتداء الكمامة

 إلى محطة غسیل الكلى، ثم في طریق عودتك إلى المنزل طریقكفي  •
 عند دخول مركز الكلى  •
 ا كذلك خالل فترة غسیل الكلى.إذا كان ممكنً  •

 .الطریقة الصحیحة الرتداء الكمامةشرح لك فریق التمریض سی
 

كمامة باستخدام ین. یتم ارتداء الستر، وھي ذات طبقتَ ی% من البول 50بة س% من القطن، وبن50كمامتك مصنوعة بنسبة  
 رتداء الكمامة. زودة بقوس أنفي یساعد على إحكام ان الكمامة محامل مطاطي دائري، كما أ

 
فإن التعامل الصحیح   -رتداء الكمامة على الوجھ الصحیح یساعد في نجاح عمل وظیفة الحمایة الخاصة بالكمامة ن اكما أ

 . نرجو منك االنتباه إلى النقاط التالیة: ھذا األمرا في دورا مھم�  كذلك مع الكمامة یلعب
درجة  60و مئویةدرجة  30ھا ألول مرة (البرنامج العادي في درجات حرارة تتراوح بین قم بغسل الكمامة قبل ارتدائ •

 ).مئویة
 لك. ترحشُ لطریقة التي با –قم بارتداء الكمامة قبل بدایة رحلتك إلى محطة غسیل الكلى  •
فنرجو منك االنتباه إلى عدم لمس السطح الخارجي للكمامة، ثم  -إذا قمت بنزع الكمامة خالل تواجدك في مركز الكلى  •

 .بعد ذلك بالمطھریدك  اغسل
 . فنرجو منك االنتباه إلى عدم لمس السطح الخارجي -إذا قمت بنزع الكمامة في المنزل  •
صاب ، حتى ال یُ ألي من األسطح األخرىللكمامة منك االنتباه إلى عدم لمس السطح الداخلي نرجو  ،عند نزع الكمامة  •

 .جافّ  ن نظیفامكفي ) أو قم بتعلیق الكمامة جزء الداخلي إلى أسفلالكون بالتلوث (وضع الكمامة بحیث ی
 .على أسطح نظیفةإال ضع كمامتك ال ت •

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 مجلس أمناء جمعیة غسیل وزرع الكلى المسجلة  

 
دون الحصول  ةشر والطبع غیر مقبول، وصور، والرسوم البیانیة الخاصة بنشرة معلومات المرضى محمیة بحقوق النشر والطبع. كافة صور االستخدام خارج اإلطار الضیق لحقوق الننصوص

 المحتوى في أي سیاقات أخرى. تخداما على جمیع أشكال نشر المحتوى واسعلى موافقة مجلس أمناء جمعیة غسیل وزرع الكلى المسجلة. ھذا یسري خصیصً 

 
 قم بوضع الكمامة في مكان یمكن فیھ •

 أن تجف الكمامة  -
 أن تكون في منأى عن األوساخ -
 .خرون المقیمون معكأال یصل إلیھا األشخاص اآل -

 .سواكآخر  شخصٌ كمامتك تأكد من أال یستعمل  •
 .ا، فقم بغسلھاإذا كانت كمامتك رطبة للغایة أو متسخة جد�  •
 .این على األقل أسبوعی� غسل الكمامة مرتَ ا •
 عند غسل الكمامة.على األٌقل  مئویةة درج 90قم بضبط درجة الحرارة على   •
أو   Ultrana Ultra Fresh(مثل  ةغسیل مطھر إضافة مادةإذا تم غسل الكمامة في درجات حرارة منخفضة، فیجب  •

، وخالفھ). نرجو منك مراعاة تعلیمات الحرارة والكمیة التي حددتھا الجھة المصنعة لمادة  Sagrotan مسحوق غسیل
 .الغسیل

 .مامة حتى تجف (ال تقم بتعلیق الكمامة من ناحیة الحوامل المطاطیة)قم بتعلیق الك •
 

 
 دلیل ارتداء الكمامة: 

 
 

 مصدر الصورة: 
 " TRIGEMAنشرة معلومات المنتج "الكمامة القابلة إلعادة االستخدام من  


