
 
 

 

 ارتداء الكمامة
 

لكمامات. ويرجع ذلك  لالشامل رتداء االكانت الكمامات مهمة خالل الوباء. ومع ذلك، في هذه المرحلة من الزمن، لم تعد هناك حاجة إلى 

 إلى العديد من العوامل، بما في ذلك توافر اللقاحات والعالجات. 

 

لكمامة في جميع  ل  الشامل رتداء اال Mass General Brigham، سينهي 19-مع نهاية حالة الطوارئ الصحية العامة لـ كوفيد 

 . 2023مايو  12مستشفياتنا وعياداتنا ومنشآتنا األخرى بدًءا من 

 

االستمرار في ارتداء الكمامة 2023مايو / أيار  12جب على المرضى الذين لديهم موعد شخصي قبل يوم الجمعة  . 

 

 كررة تمالسئلة األ
 

 ؟ Mass General Brighamفي   اإللزامي لماذا تم رفع ارتداء الكمامة

 . يرجع هذا التحول إلى عدة عوامل منها: 19-استجابتنا إلى فيروس كوفيد قمنا بتغييرفي هذه المرحلة من الزمن، 

 توافر اللقاحات  •

 انتشار المناعة سواء من اللقاحات أو العدوى الطبيعية •

 أقل حدة  يةفيروس متحورات  •

 الفعال  19-الوصول إلى عالج كوفيد  •

. كما غيرت مراكز السيطرة  19-صة بهما بسبب كوفيد أعلنت ماساتشوستس ونيوهامبشير عن انتهاء حاالت الطوارئ والكمامات الخا

على التالي   التحديث الخاص بهم ينص( إرشاداتها بشأن ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية. CDCعلى األمراض والوقاية منها )

 عالية في المجتمع، يمكن لمرافق الرعاية الصحية اختيار عدم طلب ارتداء الكمامة اإللزامي".  19-"عندما ال تكون مستويات انتقال كوفيد

 

 ل ارتداء كمامة في المواعيد الخاصة بي. هل يمكنني االستمرار في ارتداء الكمامة؟ فض  نا أأ

نعم. ستظل الكمامات متوفرة في منشآتنا. يمكن ارتداء كمامة بمفردها أو فوق كمامة منزلك. يمكنك أخذ كمامة من محطات الكمامات  

 لدينا.

 

 هل يجب أن أرتدي كمامة إذا ظهرت لدي أعراض؟ 

 يجب على المرضى ارتداء كمامة إذا:  نعم.

 أخرى شبيهة باألنفلونزا  أعراض حمى أو  هملدي  •

 فترة عزلهم معروفة وهم في ال 19-بعدوى كوفيد ينمصاب كانوا  •

 خالل األيام العشرة الماضية   19-كوفيد  ألشخاص معروف اصابتهم بـ واتعّرض •

 

شخصي، فيرجى االتصال بمكتب طبيبك. يمكنهم تقديم المشورة لك  ال ك قبل موعدتنطبق عليك أيًا من المعايير المذكورة أعاله  كانتإذا 

 الخطوات التالية. بشأن 

 

 

 ان الموظف )مثل الطبيب أو الممرضة أو موظف االستقبال( يرتدي كمامة؟ أود أن أعرف لماذا. ماذا يعني إذا ك

ال   لم تعد سياساتنا تتطلب من الموظفين ارتداء كمامة في جميع األوقات. ومع ذلك، هناك أوقات يتم فيها ارتداء الكمامات وفقًا لسياساتنا.

 يحتاج الموظف إلى شرح سبب ارتدائه للكمامة. 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html


 
 

 

 

 في األعلى؟  Mass Brighamإذا كنت أرغب في ارتداء كمامة من المنزل، فلماذا يجب علي أيًضا ارتداء كمامة 

 من خالل ارتداء أحد كماماتنا فوق كمامة منزلك، فإنه يساعدنا على معرفة أن الكمامة التي ترتديها نظيفة وفعالة. شكرا لتفهمك. 

 

 مرة أخرى؟  الكمامات هل سنحتاج إلى ارتداء 

. سيستمر خبراؤنا في إعادة تقييم الشامل أو  المحددارتداء الكمامة في المستقبل، قد تكون هناك ظروف يتم فيها تحديث سياساتنا لتشمل 

 تغييرات. سياساتنا، كما فعلوا طوال فترة الوباء، وتعديلها حسب الحاجة. سنبقي المرضى على اطالع بأي 

 

 2023 / أيار مايو  10تم التحديث: 


