
معدات الحماية الشخصية لألسرة والعاملين في الرعاية والزوار والمرضى  
(Personal Protective Equipment for Family / Support 
Person(s), Visitors and Patients) 

التمريض قبل دخول حجرة المريض. يجب ارتداء معدات الحماية األسرة المعنية والعاملين في الرعاية والزوار: رجاء التأكيد مع طاقم 

 (PPEالشخصية المناسبة )

 .منها الخروج  أو المريض حجرة دخول عند والصابون بالماء أو الكحول على المحتوي اليدين مطهر باستخدام اليدين تنظيف

  والزوار الرعاية في والعاملين األسرة

(Family / Support and Visitors): 
 من العدوي مكافحة احتياطات قسم في مريض زيارة أو برعاية تقوم كنت إذا

 الرذاذ أو االتصال خالل

  والزوار الرعاية في والعاملين األسرة

(Family / Support and Visitors): 
 العدوي مكافحة احتياطاتقسم في  ليسمريض زيارة أو برعاية تقوم كنت إذا

 اإلضافية
 وضع المعطف ارتدي أو معقمة،  غير قفازات ضع

 حماية مع الكمامة أو الوجه واقي مع الطبية الكمامة
 العين

 أو

 :(Patients) المرضى

 فقط األساسية لألغراض غرفتك،  ستترك كنت إذا

 (TAKE OFF) اخلع (PUT ON) ضع
 طبية كمامة ضع

 

 يديك نّظف .1

 

 نظيفًا معطًفا ارتدي .2

 

 أو للوجه واقي مع كمامة ضع .3
 للعينين حماية مع كمامة

 

 جديدة قفازات ضع .4

 
 القفازات اخلع .1

 

 يديك نّظف .2

 

 المعطف اخلع .3

 

 يديك نّظف .4

 

 واقي مع الكمامة اخلع .5
 للعينين حماية مع كمامة أو الوجه

 

 يديك نّظف .6

 (PUT ON) ضع

 
 يديك نّظف .1

 

 كمامة ضع .2

 

 يديك نّظف .3

 (TAKE OFF) اخلع

 
 يديك نّظف .1

 

 الكمامة اخلع .2

 

 يديك نّظف .3
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 منها والوقاية العدوى مكافحة

 مواطني ألبرتا األصحاء. 

 مجتمعات صحية.   
 معًا.

 

 (Tips) نصائح

 .الذقن أسفل حتى األنف من الوجه لتغطية بالكامل الكمامة افتح •

 .األنف حول جيًدا بتثبيته قُم لألنف، حاجز الكمامة في كان إذا •

 .الكمامة تحت وجهك أو الكمامة لمس تجنب •

 .الكمامة واستبدل يديك نظف رطبة، الكمامة أصبحت إذا •

 أو المرن الرباط مستخدًما  الوجه عن القناع ارفع. الكمامة مقدمة تلمس ال •
 الحلقات

 .واحدة مرة من ألكثر الكمامة استعمال إعادة عدم يجب •

 .لآلخرين مواجًها  األزرق اللون يكون بحيث القناع ارتداء يجب •
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