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   SARS-CoV-2" لفيروس هوائيالنتقال ال"ا مخاطرالهدف: الحماية من  .1
 

على الخبرة الهدف من هذه األسئلة الشائعة هو تقديم بعض القواعد والتوصيات البسيطة لصنع "قناع المواطن" بناًء  -
 !حياة أو موت مسألة تكون حيث تطبيق قواعد الحماية البسيطة ضد العدوىالميدانية )خاصة في إفريقيا( 

 
قناع المواطن" مخصص ألي شخص سليم )أو عديم األعراض( ويهدف إلى الحد من انتقال الفيروس عن طريق " -

المحالت حاملي أعراض أو أعراض بسيطة. القناع الذي يرتديه شخصان يلتقيان بشكل غير متوقع في الشارع أو في 
وبالتالي فهي صالح المجتمع كله! "يحيد" إلى حد كبير خطر انتقال الفيروس من قبل "شخص مصاب" ل الكبرى،

 ."حماية متبادلة" ثنائية االتجاه
 

ارتداء فواآلخر ال.  أن يعرفدون  مصاب بالعدوى، أحدهما محتل تجاريتخيل شخصين يلتقيان بشكل غير متوقع في  -
 تلقييحميه من  القناع من قبل الشخص غير المصاب وارتداء الشخص المصاب من نشر الفيروسيمنع القناع 

 .الفيروس
 

! لذلك فهو عامل وقائي مهم حتى لو لم تكن : الفم واألنفالفيروس إلى الجسم المدخلين الرئيسيتين لدخول يحمي القناع -
 العين مغطاة.

 
حتى قبل إلى الجسم ومصدر انتشاره الرئيسي الفيروس  مدخل وه األنف فإن ،COVID-19 مع العلم أنه بالنسبة لـ -

لذا يُقترح ارتداء  .األنف دفاع عند مستوى فمن الضروري إنشاء أول خط ،أعراضأن يصبح المريض يعاني من 
والتي تعد  االجتماعي( التباعدو اليدين،" )غسل السلوكيات االحتياطية" باإلضافة الى كحماية أوليةقناع المواطن 

التي تجعلنا نلمس  الحركات أثريحد من أيًضا ارتداء القناع س. أيًضا عناصر أساسية في السيطرة على انتقال الفيرو
 .ال شعورياا فمنا أو وجهنا بأيدين

 
 .غسله وإعادة استخدامه قناع المواطن يمكن -

 
معدني فإن تركيب سلك  القناع،كيف تتجنب ظهور الضباب على النظارات؟ إذا كان الضباب يمثل مشكلة عند ارتداء  -

 انظر النمط في رابط اإلنترنت مفتوح المصدرالصغيرة بشكل فعال )سيحل هذه المشكلة 
https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/) سهل التصنيع. هذا النظام. 

 
 .الحالي في الوقت فتقر إلى التشريعتو طبي غير المحمية بارتداء قناع تحمي الفئات المهنية غير الطبيةيمكن أن  -

o  الحرفيين المشاركين في إعداد أو إدارة الوجبات الجاهزة واألغذية المعدة للمواطنين يمكن أن تحمي- 
 ... نون والبقالون والجزاروالخباز

o الخدمة؛في المتاجر ومحالت السوبرماركت ومحطات  الصرافونالصندوق  ناءأم 
o  ورجال اإلطفاء وطاقم  واألمن النظام الساهرون علىالموظفون المكلفون بحماية المواطنين )ضباط الشرطة

 المدنية ...( الوقاية
o  تقلل اللحية من التصاق القناع بالجلد وتقلل من عامل الحماية للقناع فيما يتعلق بمخاطر انتقال الفيروس: ال

 ينصح بها. األولى حلق اللحية.
o يجب عدم وضع الشعر بين القناع وجلد المستخدم 

 

o المنازل؛في  الممرضون العاملونالطاقم الطبي و 

o .العاملون في السجون 

o  ؛ياتالمستشفالطاقم الطبي خارج 

o المتقاضين. مع المتعاملونوالمحامون مساعدوهم و القضاة 
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وبالتالي يمكن  (،وما إلى ذلك الحي،ولجنة  نسيج،وشركات  خياطة،يمكن إنتاجه "محليًا" من قبل وحدات صغيرة ) -
 كل شخصتوحيد وحشد المواطنين في جهد جماعي لمكافحة األزمة الحالية. وهو قابل للتكيف مع الشكل الفردي ل

 (؛لمراعاة قياسات محددة الثكلالمقترحة في  القياسات)يمكن تكييف 
مما يجعلهم  واألزمات،اطر في إدارة المخ بفعالية باالشتراك جماعي،بمفردهم أو بشكل  للمواطنين،يسمح هذا القناع  -

 .عامالً رئيسيًا في التماسك االجتماعيبالمخاطر يجعله الجماعي العبين رئيسيين في االستجابة! هذا الوعي 
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 عن طريق الهواء والدور الوقائي للقناع الفردي (SARS-CoV-2) خطر انتقال الفيروس .2
 

فقد ثبت بوضوح أن انتشار الفيروس عن طريق الهواء من شخص مصاب يمكن أن يتم على مسافات  البياني،كما يوضح الرسم 
 !متر 1.5الموصى بها أي  أكبر من المسافات االجتماعية أمتار، 9إلى  6تصل إلى  كبيرة،

 

 
 Pr. JL Galaالمصدر: 

 

 المصادر العلمية:

- https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-

emphasise-the-importance-of-avoiding-busy  

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated 

Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800 
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أن تظل معلقة في الهواء وتسافر بعيًدا  القطرات الدقيقةمقطع فيديو حديث أعده علماء يابانيون يظهر جيًدا كيف يمكن لهذه 
 (أسفلر الرابط جًدا )المصدر: انظ

 

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-

breakthrough-study 

 

 Getty، المتخصصة في المحاكاة الرقمية )المصدر:  ANSYS األفراد أنتجتهاانظر نمذجة إسقاط جسيمات الرذاذ بين 
images) 

 
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-

pas-80445/ 

 

 

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study
https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/


 7 

 
 سحابة رذاذ بعد دقيقتين من السعال الجاف

 

 
 

دقائق من السعال الجاف 5سحابة رذاذ بعد   
 

 
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-

importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces 

  

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
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 عن طريق الهواء؟ خطر انتقال الفيروس فيكيف تتحكم بفعالية  .3
 

الشخص المعرض لخطر ومن قبل المريض حامل للعدوى أو الحامل للعدوى بدون أعراض  من قبلاالهتمام بارتداء القناع 
 .العدوى

 

 

 (Pr. JL Gala & Mr. A Delvaux)المصدر: 

 الشخص المصاببشكل كبير من خطر التلوث المرتبط بالتالمس العرضي بين يقلل ارتداء القناع  عن الشكل أعاله: تعليق
 .غير مصاب وشخصحامل بدون أعراض(  -)مريض 

 
 !عدم ارتداء القناع: سلوك سيء

 
  

 !حسن سلوك ارتداء القناع:
 

 

 

 

 

 

  

© Jean-Luc Gala 
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JL. Gala et J. Ambroise, UCLouvain مصدر الرسم البياني :    

 
 منحنيات ألمانيا وفرنسا. تداخل( لكل مليون نسمة. تم RT-PCRالعدد التراكمي للحاالت المؤكدة )تحليل مسحة األنف 

 

 
 

JL. Gala et J. Ambroise, UCLouvain مصدر الرسم البياني :    
 

 العدد التراكمي للوفيات لكل مليون نسمة.
تلك الموجودة في البلدان اآلسيوية األخرى  معا متداخلة أيضو ،الدول اآلسيوية )كوريا الجنوبية وتايوان( متراكبة منحنيات

.غير المعروضة على الرسم البياني )مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايالند(  

 

ال الفيروس والوفيات. كما هو موضح يوضح هذان الشكالن العالقة العكسية بين انتشار ارتداء األقنعة الفردية والحد من انتق
بوضوح في الرسمين البيانيين أعاله، فإن ارتداء األقنعة الفردية في الدول اآلسيوية )تايوان وكوريا الجنوبية( وفي جارتنا 

 (.15/05/2020لوكسمبورغ جعل من الممكن تقليل عدد الوفيات )بيانات من 
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 Pr. JL Gala شكل "جيب". المصدر: شكل: صورة "قناع المواطن" على

 

 

 

 (:Pr. JL Galaالشكل: صورة "قناع المواطن" والفالتر التي سيتم وضعها بالداخل )المصدر: 
 برباط مرن.يسار الصورة: جيب من قماش 

قبل  اي صورة تم التقاطها قبل القطع أو الطي استخدامها؛إلى يمين الصورة: أمثلة على الفالتر القابلة لالمتصاص التي يمكن 
 الخ.(.، فلتر القهوة ،  Torq ورق ورقية،التكيّف مع حجم الجيب )منشفة 
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 الشكل: صورة "قناع المواطن": وهي على شكل جيب يسمح بإدخال طبقات "الفالتر الماصة" داخل الجيب.
 (Pr. JL Gala)ألمصدر: 

 

 

 مع جيبه مما يسمح بإدخال طبقات " الفالتر الماصة " في الداخل. الشكل: صورة "قناع المواطن"
 (Pr. JL Gala)ألمصدر: 
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 ما هو "قناع المواطن"؟ .4
 

 .هو "قناع حاجز" يغطي ويحمي األنف والفم والذقن بطريقة مريحة -
 

 للقناع الحاجز فاعلية قصوى إذا تم ارتداؤه بالتالمس المباشر مع الجلد العاري -
o  تقلل اللحية من التصاق القناع بالجلد وتقلل من عامل الحماية للقناع فيما يتعلق بمخاطر انتقال الفيروس: ال

 ينصح بها. األولى حلق اللحية.
o يجب عدم وضع الشعر بين القناع وجلد المستخدم 

 
 .... ن يسبب حكةارتداء هذا القناع يجب أن يكون "مريًحا" وال يمنع التنفس الطبيعي! وال ينبغي كذلك أ -

 
تعديل القناع على شكل الوجه أمر ضروري. لذلك، يجب تثبيت القناع جيًدا خلف الرأس )شرائط مطاطية أو من قماش  -

مما يسمح بتثبيته بشكل مريح خلف األذنين و / أو الجزء الخلفي من الرأس. وال يجب أن يكون مؤلما: تجنب الشد 
 الراحة عند ارتداء القناع )انظر الرسم البياني أدناه(المفرط مما يخلق انطباًعا بعدم 

 
 !يجب أن يتم فك الرباط بسهولة -

 
 

 
 

الشكل: تثبيت قناع المواطن بشرائط مطاطية أو من قماش، خلف األذنين أو عن طريق ربط الجزء الخلفي من الرأس. يجب 
 (Pr. JL Gala)ألمصدر:  أن يغطي القناع األنف والفم والذقن بشكل مثالي.
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. لضمان أقصى قدر من الفعالية قناع بأمان والحصول على أقصى قدر من الحمايةالالرتداء  القواعد الواجب اتباعها الشكل:

اليدوي المتكرر وضمان تغطية األنف والفم  اللمسيجب التعامل مع القناع واستخدامه وارتداءه بشكل صحيح لتجنب  واألمان،

 توضيح: جان لوك غاال(. Source deوالذقن بشكل صحيح بواسطة القناع )

 
 خطر فإن صحيح، غير القناع استخدام كان إذا! تحد كبير إنه صحيح؟ بشكل القناع ارتداء هو التحدي الرئيسي وراء ما
 إلى الفيروس دخول نقطة هو األنف فإن ،COVID-19 لـ بالنسبة أنه تذكر. كبير بشكل يزداد للقناع" الخارجي السطح تلوث"

 .األعراض من يعاني المريض يصبح أن قبل الرئيسي انتشاره ومصدر الجسم

 

 تجاه القناع، خارج الهواء في الفيروس ينشر قد وعطسك وسعالك تنفسك فإن ،ملوثًا لقناعك الخارجي السطح كان إذا
 الخارجية الظروف حسب أمتار األشخاص الموجودين على بعد بضعة هؤالء جميع يصيب وبالتالي حولك من األشخاص

 (.الخارج في والرياح المبنى داخل الهواء وتدفق الحرارة ودرجة الرطوبة)
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 ما هي أنواع األقمشة التي يمكن استخدامها لصنع / خياطة جيب "قناع المواطن"؟ .5
 

 القابلة للغسل،أنواع األقمشة "المنسوجة"  .أ

 
 ()محبوك 100٪بوليستر  

 
 ()محبوك 100٪بولي أميد 

 
"بوليستر" و "بولي أميد" قويان للغاية ، يمتصان القليل من الرطوبة  من المصنوعةاأللياف  ههذ  

 .بشكل جيد شدال تقاومو مرنة)إخالء جيد للرطوبة نحو الخارج( ، 
 

 .( ولها مرونة عاليةوهي مبللةمادة البولي أميد هي أقوى المنسوجات )حتى   

 

البوليستر ، بفضل نسج معين ، يسمح بإخالء الرطوبة بشكل جيد مع االحتفاظ بالحرارة ، فهو مادة خفيفة للغاية.   

 .باإلضافة إلى ذلك ، يحتفظ البوليستر بشكله الجيد ومقاوم للعرق

 

 )ميكروبوالر(:  ٪ بوليستر( و "القطبية الدقيقة"100ما يسمى باألقمشة القطبية )

 

 .نسيج اصطناعي عازل للرطوبة شديد النعومة مستخدمة في صناعة المالبس

 

 نسيج قطن و قطن بوبلين 

 

 .قماش البوبلين القطني عبارة عن قماش مع ضلع رفيع وضيق ؛ إنها ماصة ومرنة وحريرية قليالا 

 (، وهو تراث من آبائنا أو أجدادنا )مالءات السرير القديمة ناتناغالباا ما يوجد القطن في خزا

 

 

 
 

  

 الشكل )مصدر اإلنترنت(
 

 .Aتفاصيل نسيج بولي أميد 

 .Bتفاصيل نسيج بوليستر 

 .Cتفاصيل بوبلين 
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(: البالستيكي الملدن أو الشمع مثل" المعالجة" األقطان) للماء المقاومة واألقمشة( بالستيكية) المطلية األقمشة أيًضا تجنب
 طبيعي بشكل التنفس على قادًرا تكون أن ولكن القناع، ارتداء أثناء نفسك خنق ليس الهدفألن . التنفس في صعوبة ستواجه
 ...المزدوج القطني الشاش اإلنجليزي، التطريز الدانتيل،: جًدا الفضفاضة األقطان أيًضا تجنب. اإلمكان قدر ومريح

 

يقارن بين نقاط القوة والضعف  الجدول التالي .والبوليستر هما األلياف الرئيسية الموجودة في صناعة النسيجفي الختام، القطن 
 للمادتين:

 

 قطن
 النقاط السلبية النقاط اإليجابية

 ٪ من ماء20تمتص ~  ألياف طبيعية

 ٪ من ماء20تمتص ~  ألياف مرنة

  خصائصهاقابل للغسل في درجات حرارة عالية دون فقدان 

  غير مناسبة للنقع

 وليسترب
 النقاط السلبية النقاط اإليجابية

 ألياف اصطناعية ال يمتص الرطوبة

 لمسة خشنة مقاومة جيدة لالحتكاك 

 درجة )تشوهات وتجاعيد( 30/40فقدان خصائصه النسيجية بعد  مكهرب بسهولة )وبالتالي يجذب الجسيمات نحوه(

 
 المصدر:

/coronavirus-prevention-tissus-coutures/masques-https://coutureetpaillettes.com/mes 
 

 من الممكن أيًضا استخدام األلياف االصطناعية .ب

 
لحرير الصناعي"، وهو عبارة عن نسيج نباتي في األصل ولكنه ينتج اآلن يطلق عليه أحياناا "ا الفسكوز:

سريع التجعد، ولكن لديه قوة  المرونة،خصائص الفسكوز قريبة من خصائص القطن: قليل  .بشكل مصطنع

 .امتصاص عالية وال يتلبد
مرتبطة ببعضها البعض  طويلة،مصنوعة من ألياف قصيرة وألياف  -: مواد النسيج األقمشة غير المنسوجة

يستخدم هذا المصطلح في صناعة نسيج مثل  . بالمعالجة الكيميائية أو الميكانيكية أو الحرارية أو المذيبات

 :غير المنسوج أو المحبوك اللباد،
o نوع "بوليستر" 
o نوع "بولي بروبيلين" 

   
   

 
 

 

 

 

 

 

 (اإلنترنت :مصدرالالشكل: نسيج بولي بروبيلين رمادي )

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
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 جيب "قناع المواطن"؟ في تدخلما هي "أنواع الفالتر" التي  .6

 
وبالتالي  ٪( من الجسيمات الدقيقة. 50 -هناك دراسات تظهر أنه حتى بدون فلتر، تلتقط األقنعة المصنوعة يدويًا تقريبا )+/

 .بدون فلتريوفر قناع النسيج بعض الحماية حتى 
 

لمراجع العلمية:أ  

-  https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/ 

- Anna Davies , Katy-Anne Thompson , Karthika Giri , George Kafatos Testing the 
Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster 
Med Public Health Preparedness. 2013;0:1–6 Volume 7, Issue 4 , pp. 413-41. 

- Van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and Home-Made Face Masks 
Reduce Exposure to Respiratory Infections among the General Population. PLoS ONE 
2008; 3(7): e2618 . 

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-
Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of 
Medicine. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800. 

 

 زيادة هذه الحماية بشكل كبير إذا تم إضافة "فالتر ماصة"يمكن 
 

 :أدناه عدة أمثلة على المواد الماصة ستجد "الفلترامتصاص " ةهناك إمكانيات متعددة على أساس قو
 

 Torq المناشف الورقية، ورق كلينكس، سكوتكس، ورق الحمام أو ورق .أ
 

 .عمال اليدوية والصيدلياتوجد هذه الفالتر في محالت السوبر ماركت ومتاجر األ 
 

وقم بقصها أو طيها بأبعاد الجيب ، إلدخال جيد وتغطية كاملة  Torq خذ األوراق من لفافة مناديل ورقية أو سكوتكس أو ورق 
 .داخل الجيب
 

ومع ذلك، يجب التأكد من أن استخدام القناع يكون مريًحا  !كلما أضفت طبقات أكثر من "الورق الماص" كلما زادت قوة الترشيح
 الطبيعي؛وأن الفالتر ال تمنع التنفس 

 

 

   
 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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 بكرة المسح( ،مناشف اليد المطوية) Torq الشكل: أوراق للقطع أو الطي من لفافة مناديل ورقية أو ورق
 .مصدر اإلنترنت

 فلتر القهوة:  .ب
 

 
الطي إلى الحجم الداخلي لجيب القناع؛ يمكن إدخال الصفحتين المتقابلتين في الجيب، مما الشكل: مثال على فلتر للقطع أو 

 يشكل فلتر مزدوًجا؛ مصدر اإلنترنت
 
 

 (HEPA 13 ; HEPA 14كيس المكنسة الكهربائية ) .ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب إزالتها  فتحة؛ إذا كان لهذه الحقيبة مفرغ للقطع وادخاله داخل جيب القناع مكنسة كهربائية الشكل: أمثلة على كيس 
 مصدر اإلنترنت .()انظر الصورة أعاله

 
 

 "؟  HEPAبعض التفسيرات على فالتر المكنسة الكهربائية "
 

 High Efficiency Particulate Air», « High Efficiency Particulate»إلى  HEPA يشير اختصار 
Absorbing Filter  »او فلتر الهواء الجزيئي عالي الكفاءة" ، أو "مرشح او فلتر "مرشح والذي يمكن ترجمته للعربية 

 .امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة" 
 
ميكرون له  0.3نانومتر(. حجم  300ميكرون أو  0.3إمكانية احتجاز الجسيمات الصغيرة جًدا )حوالي  HEPA تتيح فالتر  

تتحرك خطيًا. هناك  ميكرون، 0.3بينما من  (،خاص: الجسيمات األصغر تتحرك بشكل غير منتظم )الحركة البراونيةمعنى 
 .ميكرون 0.3إن الفيروسات أصغر من ومفارقة: يتم التقاط أفضل الجسيمات الصغيرة. 

 
إليقاف الجسيمات  HEPA ميم فلترميكرون. لذا تم تص 100يبلغ قطر شعرة اإلنسان حوالي  هذا،إلعطائك فكرة عما يمثله  

 !مرة من قطر شعرة اإلنسان 300األصغر بمقدار 

 فتحة الكيس



 18 

 

بين  ما تتراوحبنسب توقف الجزيئات الصغيرة  هذه الفالتر (.الفلترةبنفس قدرة الترشيح )قدرة ال تتمتع  HEPA جميع فالتر 
 .المستخدم الفلترعلى خصائص  اعتماًدا H14فلتر ل٪ 99.995 إلى H10 فلترل٪ 85
 

 (  NF EN 1822 معيار)وفقًا لفعاليتها  HEPA فالتر هناك عدة فئات من
 

 الفئة مرشح او فلتر
 

 كفاءة الترشيح
 (٪- قوة الترشيح)

HEPA 

(Norme NF EN 1822) 

HEPA 10 (H10) 85 

HEPA 11 (H11)  95 

HEPA 12 (H12) 99.5 

HEPA 13 (H13) 99.95 

HEPA 14 (H14) 99.995 

 

 0.3نانومتر ) 300٪ من الجسيمات التي تبلغ 99.95 الى 99.5توقف على األقل  H14 و  H13ة من فئ H13 الفالتر
 (.ميكرون

 

 ومن الناحية العملية، كيف تستخدم حقيبة المكنسة الكهربائية؟ 
 
القناع عن طريق تغطية أو ملء قص الكيس على شكل عدة مربعات أو قم بطيه ألبعاد الجيب لتتمكن من إدخاله جيدا في جيب  

 .قدر اإلمكان داخل جيب بالكامل
 

  البوليبروبلين٪ 100الغبار  إزالةمناديل  .ث
 

هي نفس تقنية الطبقة  إزالة الغبار تقنية صناعة مناديلالتحمل. أخف وزنا وسهلة  (Swifferنوع مناديل إزالة الغبار )
وبالتالي  بسرعة،كهرب" ت"يالمكون لمناديل إزالة الغبار  البوليستر "الواقية المستخدمة في "األقنعة الجراحية الورقية

 .لغبار بشكل جيدلمناديل ال امساك هذه هذا هو سبب. يجذب أي شيء يمر بالقرب من الفلتر
 

 إمكانيات التصفية األخرى .ج
 

 !مريحةبطريقة المستخدمة يجب أال تمنع التنفس  و الفالترولكن المرشحات أ حدود،اإلبداع ليس له 
 .جيب القناع ويتم إدخالها فيقطع ت .هي أيًضا مادة ماصة وتصفية جيدة (tétras) قماش تقميط الرضع

 .يشبه الفانيال السميكة ورقيق،نسيج ناعم ودافئ  :نسيج الصوف
 

 ما ال ينبغي استخدامه كمرشحات او فالتر .ح
 

االضطرار إلى خلعه بعد بضع دقائق بسبب صعوبة إذا كنت ترغب في عمل أقنعة مريحة )والتي ستسمح لك بعدم 
 PUL ( ، اإلسفنج ، اللباد ، مينكي و الla ouatineالتنفس(، ال تستخدم البطانة القطنية )

 
فإن هذا النوع من األقمشة منقوًعا  أخرى،ومن ناحية  صعبًا،سيجعل التنفس  ناحية،من  ال تستخدم الفوطة الصحية،

 .بالمواد الكيميائية
/coronavirus-prevention-tissus-coutures/masques-https://coutureetpaillettes.com/mes 

 

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
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 SARS-CoV-2 فعالية المرشحات والفالتر الداخلية ضد مرور .7
 

تقليل  وهداخل جيب "قناع المواطن" الفالتر الهدف من  COVID-19. هو المسؤول عن مرض SARS-CoV-2  فيروس 
، كلما ارتفع مستوى فالترطبقات ال كلما زادت .مرور الفيروس المحتمل في الهواء ، نحو أنف وفم الشخص الذي يرتدي القناع

 !الحماية
 
يمكن أن تنتشر عبر مسافات كبيرة  الرذاذ في الهواءأن نماذج التشتت الحديثة تظهر أن جزيئات الجميع  عرفي أنيجب  أوال، 

 .م التي فرضتها السلطات الحكومية البلجيكية 1.5أمتار( ، وبالتالي تتجاوز المسافة االجتماعية البالغة  8إلى  6)حتى 
 
 

 

 
 النماذج أحدث من المستمدة المعرفة إلى واستناداً  السعال، أو العطس أو البصاق تجهاين التي اءواله جزيئات تشتت نموذج :الشكل

 (.غاال لوك جان: التوضيح مصدر) الرقمية والمحاكاة

 
 

ودرجة الحرارة الخارجية( وكذلك  والرياح، الرطوبة،فإن مسافة اإلسقاط هذه تتأثر بالظروف المناخية المحلية ) ذلك،ومع 
كلما زاد خطر  الفيروسي،بتركيز الفيروس في الرذاذ )سنتحدث عن "الحمل الفيروسي للمريض المصاب": كلما زاد هذا الحمل 

 !التشتت لمسافات طويلة
إنه يعتبر أحد أهم  .روستظهر أحدث البيانات في المؤلفات العلمية بوضوح فعالية القناع الفردي كإجراء وقائي ضد انتقال الفي

 .عوامل الحماية
 

تتوافق هذه "المالحظة التجريبية" بدقة شديدة مع مالحظات الحماية التي ال جدال فيها للسكان اآلسيويين )هونغ كونغ وتايوان 
 !يةدولنا األوروب لنفس الفيروس مثلوسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان والصين وتايالند وفيتنام( التي تعرضت 

 
 
 
 



 20 

 قوة الحماية لفالتر داخل الجيب، هل يمكنها الفيروس؟

هي أن إضافة طبقتين أو ثالث طبقات تمنح "قناع  -ولكن يجب تأكيدها من خالل دراسات الفعالية  -الفرضية الواقعية 

المستشفيات؛ وبطريقة مثل الذي يستخدم من قبل موظفي  FFP2 المواطن" قوة ترشيح قريبة من، أو حتى أعلى، من قناع

ا لوجه، حيث يرتدي كل منهما "قناع داخلية"  فالترقماش مع  من أخرى، فإن خطر انتقال العدوى بين شخصين يتحدثان وجها

 !معملية الختبار هذه الفرضية القيام بدراسات . من المنتظريمكن أن يكون قريباا من الصفر

 

 

 

 ارتداء قناع فردي:السيطرة على خطر االنتقال الهوائي عن طريق 

 المراجع العلمية الحديثة
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 كيف تحافظ على قناع الخاص بك وتنظفه وتخزينه؟ .8
 

 المبدأ األول للتعقيم هو أنه من المستحيل تعقيم جسم متسخ
 

كاملة من الغسيل من الضروري أوالً غسل الجسم قبل تعقيمه ... في حالة "قناع المواطن" فإن الصيانة األساسية ستشمل دورة 
 وغسيل بالصابون ثم الشطف حسب الخصائص المذكورة أدناه:

 

 

 يجب أن تكون: دورة الكاملة من الغسيلال

 

 دقيقة كحد أدنى 30من  -

 مئوية 60على درجة حرارة  -

 
 

٪ مزيج قطن35٪ بوليستر / 65٪ بوليستر وبولي قطن )100 -       
مئوية درجة 40       

دقيقة 45لمدة        
للقطن -          

درجة مئوية 60       
دقيقة 30لمدة        

من الممكن أن تبقى وعلى القناع )والمالبس( ، من خالل سقوط القطيرات  SARS-CoV-2يقع فيروس  أن الممكنمن 
 .الجسيمات الفيروسية لعدة ساعات على األنسجة

 
غسل مالبس التي مناسبة لحرارة  اختيار درجةاليومية، من خالل في الحياة تترجمه  وكيف شيء،فكيف تتخلص منه؟ وقبل كل 

 ، المسؤول عن SARS-CoV-2 درجة مئوية؟ يجب أن تعلم أن فيروس 60درجة مئوية أو  30 ملوثة،يحتمل أن تكون 
COVID-19 ت فيروساالسلوك أنواع أخرى من  ناتجة عن دراسة االستنتاجاتهذه   !الحرارة على اإلطالق تحمل، ال ي

 :سبق أن تسببت في أوبئة قاتلة التي - SARS-CoV-2على غرار  -التاجية البشرية 
 

 (2004-2002في لمتالزمة االلتهاب التنفسي الحاد العامل الممرض ) SARS-CoV  فيروس
 

 (2012متالزمة الشرق األوسط التنفسية التي تطورت منذ عام )العامل الممرض ل MERS-CoVفيروس 
 

 :قواعد النظافة لصيانة وتنظيفه "قناع المواطن"  .أ
 

 !إنها بسيطة ومماثلة لتلك المطبقة على غسل مالبس الجسم الرقيقة: فهي تلك التي تتبناها عادة ربات البيوت
درجة مئوية  63درجة مئوية )نعلم أن فيروسات التاجية حساسة للغاية لحرارة  60دقيقة بالماء على  30غسل لمدة 

 دقائق( 4لمدة 
 

 .الصابون الذي يستخدم عادة لتنظيف المالبس مناسب تماًما .استخدام منظف عادي
استخدم، إذا لزم األمر، حوًضا بسيًطا من الماء الساخن )ليس من الضروري "استعمال الغسالة" لغسل القناع الخاص 

 بك(
 

 القناع لوتكرار غسإعادة   .ب
 

استخدامه؛ إذا خرجت مرة واحدة فقط أو مرتين يوميًا، على سبيل المثال يعتمد تكرار غسل القناع على شدة وكثافة 
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هذا إجراء كاٍف  .(للذهاب للتسوق، يكفي غسله "مرة واحدة يوميًا" )في المساء، تغسل القناع وتتركه يجف طوال الليل
 لضمان نظافة جيدة! 

 
 

 

 كيفية ضمان تجفيف قناع النسيج؟  .ت
 
ولذلك فإن اختيار األقمشة  !العديد من دورات الغسيل / التجفيف ويمكن إعادة استخدامهقناع القماش مصمم لتحمل  

 )ما أنواع األقمشة سابقا 5التي تتحمل عدة دورات من الغسيل والتجفيف أمر مهم. قائمة األقمشة المقدمة في النقطة 

 .من الغسيل / التجفيف / إعادة االستخدامجيب "قناع المواطن"؟( تسمح بهذا النوع  وخياطةالتي يمكن استخدامها لصنع 
لكن احذر من "األقمشة  . إجراءات صيانة القناع الخاص بكإلتمام كي القناع بمكواة بخارية أو بدون بخار يمكن 

 30درجة مئوية لمدة  60وال تنس أن هذا الكي ال يحل محل الغسيل بالماء عند  تتأثر بالحرارة! االصطناعية" التي قد
 مكملة للغسيل.في أحسن األحوال لكن  ؛8رقم  ه الفقرةى النحو الموصى به في بداية هذدقيقة عل

 إضافي عند ارتداء القناع جراءغسل اليدين: ا .ث
 

، فإنك (.المتاجر.عربة التسوق في  دفع، قضبان أو السلمالباب  مقبضإذا لمست األسطح الصلبة الملوثة المحتملة )
تطهير )غسل( يديك بانتظام عندما تغادر المنزل وعندما تذهب إلى المتاجر أو األعمال التجارية يجب هذا لتلوث يديك. 

 .األسطح أو األشياء الملوثة ذلك،دون أن تدرك  تلمس،حيث 
 

رات الجهاز يقطبلفيروس إذا تم تلوثها ل تعتبر حاملة وناقلة –قضبان الدفع وخاصة  -عربات التسوق  فان المتاجر،في 
...  -عربة تسوق  -أن يبقى الفيروس لبضع ساعات على سطح  و من الممكن! شخص حامل للعدوىالتنفسي من 

عربة التسوق بمنديل مبلل بالماء قضبان دفع تنظيف أمكن، إذا  الضروري،من  لذلك،ولكن ربما بكميات صغيرة فقط. 
واغسل يديك جيدا بعد  لممزوج بالصابون ... لكن أغلى ثمنا(.أو منديل كحولي )له نفس الفعالية كالماء اوالصابون 

 !التسوق
 

يمكن أن تكون ملوثة. من الصعب تقييم خطر  المصابين، فنظرياإذا تم التعامل معها من قبل المرضى  األغذية، أغلفة
 ، لذاوالحذرطة يجب اخذ الحي)ربما منخفضة( ولكن  األغلفة أو العبواتعن طريق مالمسة هذه  أو العدوى التلوث

 .االنتهاء من التسوق وعند التعامل مع العبوة في المنزل المتجر وبعداغسل يديك جيًدا بعد مغادرة 
 

 " لغسل اليديناألمثل"الحل  .ج
 
 األفضل هو صابون مرسيليا الخلص بدون إضافة )أي بدون عطر أو صبغة أو أي مادة مضافة( 

 
المتجر هو تحضير زجاجة أو قنينة صغيرة من الماء بالصابون السائل إن أبسط حل وأقل تكلفة عند الذهاب إلى 

 أو في حقيبته الشخصية. ووضعها عليك دائًما، إما معلقة على الحزام )حزام حامل الزجاجة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ()مصدر اإلنترنت والمشي الشكل: مثال لحزام حامل زجاجة يستخدمه العدو
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 .يمكنك فرك يديك بمحلول كحولي مائي الماء،في حالة عدم الوصول إلى نقطة 

 

 حل مثالي لتطهير األسطح .ح
 
 :لقد ذكرنا سابقا أبسط الحلول الفعالة مثل 

 
 .خليط الماء والصابون  -

 
 .محاليل كحولية مائية  -
 

، بشكل فعال من خالل إجراءات التطهير  SARS-CoV-2 مثل البشرية،يمكن أيًضا تعطيل الفيروسات التاجية 
 - تستخدم بشكل خاص في البيئات المهنية والمستشفيات -السطحي باستخدام عوامل أكثر تعقيًدا وأكثر تكلفة 

 
 ، أو 70٪إيثانول بتركيز  -
 ٪ ، أو 0.5بيروكسيد الهيدروجين  -
لترات من الماء  4٪ + 2.6لتر من المبيض بنسبة  1٪ )= 0.5بتركيز  )ماء جافيل( مبيض -

  البارد(
 
 
 

 القناع تنظيففي  micro-ondeدور الميكروويف  .خ
 

             
 مالحظة: يجب غسل األشياء قبل تعقيمها

 
أفران الميكروويف غير موحدة وبالتالي ال يمكن مقارنتها على اإلطالق من حيث القوة والطاقة المقدمة لكل وحدة 

ال يتم توزيع هذه الطاقة بالضرورة بالتساوي )فكر في الطبق الذي تقوم بتسخينه وهو  ذلك،باإلضافة إلى  .مساحةال
 (ساخن من الخارج وبارد في الطبقات العميقة

 
فمن المحتمل أن تكون بعض المناطق غير  التي يعرفها كل منا،لعدم تجانس توزيع الطاقة  قنا هذه المالحظةإذا طب

 ".معرضة للحرارة بدرجة كافية وليست "معقمة
 

 !تذكر أيًضا أنه إذا كانت كثير من األقمشة يمكنها تحمل الموجات الدقيقة، ولكن هذا ليس الخيار األفضل للتطهير
 !يمكن أن تذوب أو تشتعل فيها النيران أو مكن تنفجر فبعض المواد

 
 :نصائح

للقضاء على إمكانية التلوث الفيروسي المرتبط بتلوث القناع و / أو المالبس ، من األفضل غسلها في الغسالة )أو نقعها 
 في حوض ماء ساخن ، كما هو موضح أعاله(

 
 .فال تنس إزالة الفالتر الموجودة في بداخلها أقنعتك،إذا كنت تريد استخدام الميكروويف لتعقيم 

 

 القناع تنظيفدور أفران الطبخ التقليدية في  .د
 

 .هنا micro-onde نحن ال نتحدث عن فرن الميكروويف
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 .تذكر أنه يجب غسل القناع قبل تعقيمه
 

درجة مئوية! تذكر إزالة الفالتر الداخلية قبل وضع  70 لىع دقيقة 30يمكن تعقيم القناع بإدخاله في الفرن لمدة  نعم،
 .القناع في الفرن

 
٪( بنجاح من قبل جامعة ستانفورد  85-60درجة مئوية مع رطوبة  85تم االستخدام المشترك للحرارة والرطوبة ) 

 نتطرق لهالتي لم يتم ا FFP2 )الواليات المتحدة األمريكية( لتطهير األقنعة المستخدمة في المستشفيات )نوع القناع
 (ناه

 
 Anderegg, L et al.   (2020). A Scalable Method of: جامعة ستانفورد لدراسة العلمي مرجعال

Applying Heat and Humidity for Decontamination of N95 Respirators During the 
COVID-19 Crisis. medRxiv. 

 
منزلي، فيجب االنتباه إلى األقمشة االصطناعية التي ال تقاوم الحرارة وتتحلل الفرن الاستخدام  كتنبيه: إذا كان بإمكان

 !درجة مئوية 40من ابتداء كلها تقريبًا 
 

نصيحة: للقضاء على إمكانية التلوث الفيروسي المرتبط بتلوث القناع و / أو المالبس، من األفضل غسلها أو نقعها في 
 حوض ماء ساخن، كما هو موضح أعاله

 

 تخدام األشعة فوق البنفسجية كوسيلة للتعقيماس .ذ
 

األشعة فوق البنفسجية هي مبيدات حيوية فعالة: فهي تقتل مجموعة كاملة من البكتيريا والفيروسات الموجودة على 
األسطح الملوثة. ومع ذلك، ال ينصح باستخدامها لتعقيم كيس من القماش بالنظر إلى التركيب االصطناعي لبعض 

يعتمد تدهور النسيج بشكل طبيعي على شدة  تأثير المدمر لألشعة فوق البنفسجية على هذا النوع من المواد.األقمشة وال
اإلشعاع ومدة التعرض )ضعف األلياف وتغير اللون و / أو االصفرار( ، ولكن ال يمكن "توحيد" هذه القوة ومدة 

 ."االشعاع بسهولة. وبالتالي ال يمكن تقديمها "كطريقة روتينية

 

 تعديل حجم القناع وعدد األقنعة لكل شخص .ر
 

 Open Sourceيوفر رابط اإلنترنت مفتوح المصدر  تم اقتراح "حجم قناع قياسي" على سبيل االستعجال.
 19-Against COVID .هذه المقاسات )اعتماًدا على إمكانيات  من الواضح أنه يمكن تكييف نمًطا بقياسات قياسية

سلسلة اإلنتاج( من أجل السماح لكل مستخدم بارتداء قناع يتناسب مع شكل الوجه الطبيعي وجعل ارتداء القناع مريًحا 
 .قدر اإلمكان

 
 على  ولكن من الناحية المثالية، كما يفعل جيراننا في لوكسمبورج، هو الحصول .وجود قناع لكل فرد هو هدف رئيسي
 .مجموعة من ثالثة أقنعة لكل شخص

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
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 ماذا تفعل بالفالتر الموضوعة بالداخل؟ .9
 

 كثيف(:)إذا كان النشاط الخارجي  استخدم القناع بطريقة مكثفةإذا  الفالترال تتردد في تغيير 
 

 (؛ماصة عاديةعبارة عن أوراق  الفالترواألكثر أمانًا هي استبدالها بالكامل )خاصة إذا كانت  سهلالطريقة األ
 .، فيمكن تعقيمها في الميكروويف أو الفرن HEPA المكنسة الكهربائيةورقية أكثر تكلفة )مثل كيس  الفالترإذا كانت هذه 

الميكروويف والفرن بشكل أفضل من األقمشة االصطناعية )كما يستخدم قطاع المستشفيات الحرارة الشديدة لتعقيم  لالورق يتحم
 .FFP2 األقنعة المهنية من النوع

 
 .يجب مراعاة المالحظات حول االحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام هاتين الطريقتين وحدود كل منهما ذلك،ومع 
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 شكر وتنويه
 

 

 Aymeric De روهيمتين كايميري السيد :www.opensourceagainstcovid19.org - مفتوح المصدر الموقع

Hemptinne   وكل فريق جمعية Covid19STOP  التي تجمع بين الخبرة الطبية والعلمية والبيانات الضخمة والتكنولوجيا

المشروع وبسرعة كبيرة ومكثفة، وعمل تحت ضغط كبير على المشاريع المختلفة والخبرة الريادية. انخرط ائتالف كبير في 

 .Covid-19 المتعلقة بـ

 رحيم سامي ،بقيادة بيتر ديدين وليين بولينز وكوين ديويت Zenjoy  زينجوا فريقنود أن نذكر ونشكر على وجه الخصوص:  

لالتصاالت ؛ كريس  Interelجان ليوبولد شويبروك من وكالة ،   UrbanLaw فرامبواز بول وإريك باسكال رواموسيو من و

 وجاك فان ريكيفورسيل ، وألكسيا برتراند  وستيف دي بونفوازين  وأورا بوليفار جوميز  وتشارلز دي مولينر  وبافيس 

 

وإلدراج جدول  للقراءة،ة الوثيقة بأكملها لجعلها قابل وتحسين على إعادة تنسيق ابنتي، لورا،التنسيق وجدول المحتويات: شكراا 

 .المحتويات هذا مما تسبب لي في الكثير من المشاكل

 

الدكتورة أولغا فيبورنوفا للترجمة  ،والسيدة سيلفانا سيجونيني للترجمة اإليطالية العربية،للترجمة  كريم البكوريالترجمات: السيد 

والسيدة ناندا أموريم فرنانديز للترجمة البرتغالية. الدكتور ليونيد  والهولندية،والسيدة جانين دريسينز للترجمة األلمانية  الروسية،

 .السيدة ماريا بريستامو للترجمة اإلسبانية واللينجاال؛إرينج موانا وا بين للترجمة إلى اللغتين السواحيلية 

 

)رئيس التخدير السابق في عيادات جامعة سانت لوك(  Prof Emérite Philipe Baele فيليب بايلي الفخريشكرا لألستاذ 

 .على المناقشات العديدة حول قيمة األقنعة الفردية والبيانات العلمية التي تثبت قيمة استخدامها والحد من مخاطر التلوث بين البشر

 

 لألقنعة،لمثمرة حول العوامل الواقية على المناقشات ا الحيوية،مستشار الوقاية ومهندس التكنولوجيا  ديلفو،لسيد أندريه لشكر ال

بدون أعراض والشخص  للعدوى او الحامل والتي أدت إلى تصميم الشكل "االهتمام بارتداء القناع من قبل المريض الحامل

 دوىعالالمعرض لخطر 

 ". 

ا، ا ما  -شكراا للمواطنين الذين ال حصر لهم الذين أرسلوا لي اقتراحاتهم وأسئلتهم  وأخيرا  أدت الىي تال -تكون ذات صلة! دائما

ا بحرارةناألسئلة الشائعة. نرجو أن ب ا الدليل الخاصتطوير هذ  .شكرهم جميعا

 

 .ملحوظة / أفكارهم اإلبداعية حول أنواع جديدة من األقنعة تستحق كتابة وثيقة تكميلية تقدم وتعلق على هذه األفكار الجميلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


