
 

 

 

 

 
 

إىل يومياً ما هو عدد الكمامات اليت جيب أن حيضرها طفلي 
 املدرسة ؟

ألن توّفر  نوصي أبن حيضر كل تلميذ كمامتني نظيفتني إىل املدرسة كل يوم.
كمامتني يف متناول طفلكم، سيتيح له أن يكون لديه كمامة إضافية يف حال 

 اتساخ األوىل. 
 

 
 املصنوعة من القماش؟ ةما هي الكمام

ُتصنع الكمامة من طبقتني على األقل من النسيج احملبوك حبكاً دقيقاً. 
كاملة كفاية لتوفري تغطية  عريضة  أن تكون و  بشكل مريح ارتداؤهاجيب 

ألنف والفم وجانيب وجه الطفل. جيب أن تكون خالية من الثقوب ل
   وأن تتيح للطفل التنّفس بسهولة.  والتمزقات

 

 
  الطفلبكمامات  كيفية العناية

عندما تصبح الكمامة مبللة، جيب نزعها وتوضيبها يف الكيس املخصص للكمامات 
املتسخة أو املستعملة. إن الكمامات املستعملة جيب غسلها يومياً ابلصابون واملاء 

 الساخنة وتركها لتجّف قبل وضعها جمدداً. 
 الكمامة على أذن الطفل أو حول عنقه. كما ال جيب وضعها حتتتعليق ال جيوز 

 األنف أو الذقن. 
عدم تبادل الكمامات مع زمالئه وعدم ملسها حني تكون  ميكنكم تذكري طفلكم

موضوعة على وجهه. ويف األوقات اليت ال يرتدي فيها الكمامة ابملدرسة، جيب 
 توضيبها يف كيس بالستيكي أو علبة. 

 
 كيفية نزع الكمامة

أن طفلكم يديه ابلصابون واملاء الفاترة أو  يغسلقبل نزع الكمامة، جيب أن 
 معقم اليدين الكحويل.  يستعمل

حول من  ةاملطاطي احللقاتأو نزع الرأس  رابط عرب ترخيةالكمامة  نزعميكن 
، ميكن يف اليومارتداء الكمامة أكثر من مرة  توّجباألذنني. ويف حال 

أو  يف كيس توضيبهاومن مث الرأس  رابطأو  ابحللقة املطاطية مسكهاعندها 
توّجب غسل الكمامة، ميكن مستقبالً. ويف حال إىل حني استخدامها علبة 

وضعها يف كيس بالستيكي أو علبة خمصصة هلذا الغرض ألخذها إىل املنزل 
  وغسلها الحقاً. 

 
 الكمامات  توضيبكيفية 

ميكن توضيب الكمامات يف أكياس بالستيكية أو علبة توضع يف حقيبة طفلكم 
توضيب الكمامات املستعملة أو املتسخة يف كيس بالستيكي أو  جيب املدرسية.

ليعرف طفلكم أين الكيس أو العلبة هذا وضع ملصق على  معلبة خمتلفة. ميكنك
نوا اسم طفلكم من املستحسن أن تدوّ غسلها.  جيبالكمامات املستعملة اليت يضع 

 على الكمامات حىت ال يستعملها طفل آخر بدون قصد.
 

 
 الكمامة ارتداءكيفية 

الكمامة، جيب أن يغسل طفلكم يديه ابلصابون واملاء الفاترة أو ارتداء قبل 
 أن يستعمل معقم اليدين الكحويل. 

 
جيب أن تكون الكمامة مفتوحة ابلكامل ومن مث وضعها على األنف، 

األذنني. إذا  حولأو احللقات املطاطية الرأس والفم، والذقن وتثبيتها برابط 
كانت الكمامة مزودة بسلك حديدي يف منطقة األنف، ميكن تعديلها عرب 

 لتخّلص من أي فراغ بني الوجه والكمامة. واقليالً لتالئم حجم األنف طّيها 
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