ARABISCH

اعتبا ًرا من  27أبريل  2020سيتم تطبيق إلزامية ارتداء» القناع الواقي»
يف والية بافاريا وذلك يف املتاجر ووسائل النقل العام املحلية.
ملاذا ارتداء القناع الواقي؟

كيف أستخدم القناع الخاص بشكل صحيح؟

الهدف من ارتداء القناع الواقي هو الحد من انتشار فريوس
كورونا بني املواطنني .فال يتعلق األمر بحامية نفسك ،ولكن بحامية
اآلخرين من العدوى التي تنترشعن طريق عدوى القطريات.
فتغطية الفم واألنف ميكن أن تحمي اآلخرين من الجسيامت التي
يتم فرزها عند السعال أو العطس أو التحدث.

يوفرالقناع الحامية فقط إذا تم مراعاة رشوط النظافة عند
استخدامه :وذلك بغسل اليدين جي ًدا بالصابون قبل وضع القناع.
يجب وضع القناع اليومي بشكل صحيح عىل الفم واألنف والخدود
بحيث تتناسب حواف القناع قدراإلمكان .عدم مالمسة الوجه
باليدين عند إزالة القناع ،عدم ملس خارج القناع ألنه قد يكون
هناك مسببات األمراض .بعد ذلك يجب غسل اليدين مرة أخرى،
وحفظ القناع يف مكان بعيد عن األوساخ.

ما هي أنواع القناع الواقي ؟
األقنعة العادية أو ما يسمى باألقنعة اليومية ميكن خياطتها من
القامش ( ٪100قطن  ،كنسيج كثيف قدراإلمكان) .لكن هذه
األقنعة ال تقدم الحامية بشكل كامل.
تستخدم األقنعة الطبية بشكل رئييس يف املجال الطبي و يف
املستشفيات ومرافق الرعاية (ما يسمى أقنعة .)FFP3 / FFP2
لالستعامل قصرياألمد لحامية األنف و الفم ميكن أيضً ا استخدام
قناع مصنوع من الورق (استخدام فردي قصري املدى) أو وشاح.

أين و من يجب عليه ارتداء القناع الواقي ؟
يشمل إلزامية ارتداء القناع الواقي لتغطية الفم واألنف الزبناء و
من يرافقهم وكذلك العامل يف املتاجر ومراكز التسوق واألسواق
وكذلك يف الحافالت والقطارات يف وسائل النقل العام املحلية مبا
فيها سيارات األجرة وسيارات الكراء التي يقودها السائقون.
يبدأ االلتزام بارتداء القناع الواقي عند املحطات و نقاط التوقف.
كل شخص مسؤول عىل توفريغطاء األنف و الفم أو سيتم توفريه
من قبل مشغل املتجر إذا كان متا ًحا.

ابتدا ًء من أي سن يجب ارتداء القناع الواقي ؟

يجب إرتداء القناع عىل كل األشخاص ابتدا ًء من سن السادسة
فام فوق .بالنسبة لالطفال أقل من ست سنوات فال يجب عليهم
إرتداء القناع.

يجب غسل أقنعة النسيج بانتظام وذلك باستخدام مسحوق
الغسيل عىل  60درجة مئوية بعد االستعامل ،ومن األفضل كيها
عىل األقل ب 165درجة مئوية بعد التجفيف .ال ميكن إعادة
استخدام األقنعة التي تستخدم ملرة واحدة أو أغطية األنف
املصنوعة من الورق.
املرجو مراعاة رشوط النظافة واملسافة الدنيا  1.5مرت حتى عند
ارتداء القناع الواقي.

ملاذا ال تدفع الدولة (والية بافاريا) مصاريف األقنعة ؟
تعمل والية بافاريا بشكل كامل لتوفري أقنعة طبية للمهنيني الطبيني
يف العيادات واملسنني ودور التمريض .فقد تم رشاء كميات هائلة،
ويتم تسليمها كل يوم.
ميكن رشاء األقنعة اليومية وأقنعة االستعامل قصرياألمد قبل من
قبل املواطنني أنفسهم.

ماذا يحدث إذا مل أرتدي القناع الواقي ؟
تتم املراقبة عن طريق الرشطة ،ويف حالة عدم االمتثال لهذا القرار
بارتداء القناع الواقي فعىل املخالف دفع غرامة.

