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التوص6ات المنصوص عليها ف6ما �45 تهدف إ1 إعطاء دعم و-�حاءات �مكن دائما أن يتم مالءمتها وتح��رها �صورة فرد�ة. هذە  
ام �التKبيهات G4 G2020 22التوص6ات EسCند إ1 وضع المعارف المتوفرة لدينا بتار�ــــخ  M NOم أن تراعوا االلQمن RSوالتعل6مات  . ير

 المعطاة من قWل مصالح و-دارات الصحة المختصة �Qم. 
 

 واجب ارتداء ال�مامات الواق�ة 

4 المحالت   2020أب\�لGنZسان  27اعتWارا من تار�ــــخ 
M] 4 �افار�ا واجب ارتداء ^مامات واق6ة

M] يbc
المفعول �الKسWة لfل الWeار  والمتاجر ووسائل المواصالت العامة. هذا الواجب �كون ساري 

M واألطفال اعتWارا من السنة السا�عة من عمرهم. هذە القاعدة الملزمة الجد�دة تؤدي إ1   opوللناشئ
4 عيون األطفال، و�ؤدي إ1 تولد أسئلة uشأن  

M] 4wصورة ق��ة للمح6ط العمو� oOوجود مظهر متغ
4 الجزء األول من صح6فة  ك6ف6ة الت|ف الصحيح لدى الWeار والصغار. ونحن نود أن ن

M] قوم
4 �مكنQم بها إ�ضاح واجب ارتداء الfمامات الواق6ة لألطفال �صورة  

N6ف6ة ال�eم �عض اإل�عازات حول الQالمعلومات هذە ب�عطائ
4 تجدون تلم6حات مف6دة uشأن التنف6ذ العم45 لهذا الواجب. 

M4 الجزء الثا�
M] .إ�جاب6ة 

 
 المعلومات هذە �ح6ث تCناسب مع المعط6ات المحل6ة واإلقل6م6ة ومع التطورات التال6ة. يرRS منQم مالءمة مضمون صح6فة 

 

 إ�ضاح واجب ارتداء ال�مامات الواق�ة الجد�د لألطفال 

ة جدا لدرجة أنها ال �كون من الممكن   oOسهولة من إ�سان آلخر. و�4 صغu تقلKة للمرض، وتWة مس� oOائنات صغ  ̂ وسات �4 oOالف
M المجردة. رؤ�تها أو التع opة للغا�ة متطايرة من الفم واألنف عند  رف عليها �الع oOات صغ oOتقل من إ�سان آلخر بواسطة قطKو�4 ت

ء �دل ع5 ذلك. من المحتمل أن تكون ال 4
ة  التQلم أو السعال أو العطس. من �صاب �العدوى قد ال �الحظ أي �� oOائنات الصغf

4 أجسادنا �دون أن �ش
M] ة للمرض موجودةWل الناس المس� انوا cشعرون �أنهم �صحة ج6دة أو   –عر �ذلك. هذا معناە أن̂  سواء̂ 
 Mشعرون �أنهم مر�c ساعدوا ع5 أال يتم نقل العدوى إ1 أشخاص آخ\�ن.   –^انواc كون من الالزم عليهم أن� 

 لهذا الغرض توجد بعض القواعد المهمة: 
 

  أن نكون ع5 اتصال M4 الوقت الحا�
M] سمح لناc ل يوجد  ال M MO4 الم

M] .ا�� إال �عدد قل6ل جدا من األشخاص اآلخ\�نWم
 ^ل األشخاص الذين نعZش معهم س��ا. 

 

   4 مسافة فاصلة
Mعض، وهذا ما �ع�Wل �لزم ع5 الجميع أن �قوموا �الحفاظ ع5 مسافة فاصلة عن �عضنا ال M MOخارج الم

M األشخاص اآلخ\�ن، أو مسافة فاصلة   op£م وQم [��̂رم] ب¤نQاف6ا لوضع فراش يWلغ طولها تق\�Wا أن �كون هناك مQانا̂ 
4 ل4ª ال تالمسوا أي شخص آخر ع

M«لغ طولها ما �كWي . M opل طولهما إ1 الجانبQ� مQ6ندما تمدون ذراع  
 

  4 األما¬ن
M]  4

M] من الناس وال يوجد بها إال مساحات فضاء قل6لة، مثلما �كون عل6ه الحال oO4 يتجمع أو يوجد بها كث
Nال�

ل الWeار واألطفال ا  4 المحالت والمتاجر، �كون من الالزم اآلن ع5̂ 
M] ام أو NOارا من  الحافالت وع\£ات القطار والWعت

انوا أ�طال   ما لو̂  مامات واق6ة. بهذا فإن الجميع �ظهرون̂  السنة السا�عة من عمرهم أن �قوموا �ارتداء̂ 
�Gطالت خارقات¯ وذلك نظرا ألنهم cساعدون ع5 أال   M opطالت خارقات، وهم أ�ضا �الفعل أ�طال خارق�G M opخارق

. عالوة   Mحوا مر�Wمامة الواق6ة تظهر بوض�ح أن الجميع  �صاب إال القل6ل من الناس �العدوى و�صfع5 ذلك فإن ال
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   أو خلف الرأس M opمامة الواق6ة �كون من الواجب أن يتم ت°ب¤تها ع5 األذنfمثل هذە ال
ء عند التنفس   4

4 �ادئ األمر شعورا غ\�Wا �عض ال±�
M] 4́ 4́ الفم واألنف. وهذا ما �ع وتغ

. الfمامة الواق6ة ال cسمح �لمسها إال عند ارتدائها وخلعها أو عندما تزلق من مQانها  أو التQلم

: أن التعامل مع الfمامة الواق6ة �حتاج لWعض   4
Mما تالحظون فإن هذا �ع� الصحيح.̂ 

أن �كون  التدر�ب¯ لهذا الس·ب فإن األطفال الذين لم يWلغوا السنة السا�عة من عمرهم ال �كون أ�ضا من الالزم عليهم 
انوا يرغبون   4 إمQانهم التعامل مع الfمامة الواق6ة. إال أنه cسمح لهم بتج\£ة والتدرب ع5 ارتداء الfمامة الواق6ة، إذا̂ 

M]
4 ذلك. 

M]  
 

 � � ت)بيهات لألشخاص المسؤول�

  ان األمر ما لو̂  لعWة، و�رRS منQم عدم تع\�ضهم  يرRS منQم أن تقوموا بتع\�ف األطفال �ارتداء الfمامة الواق6ة برفق ̂و
ات عن   RO4 �ادئ األمر س��ا �جمع خ

M] م أن تقومواQ6دون تدر�ب لمواقف �كون األمر فيها "جدي للغا�ة". عل�
األحاسZس المتولدة عند ارتداء مثل هذە الfمامة الواق6ة، وك6ف أنه من المحتمل أن �كون من الصعب أال �قوم المرء  

. وما إ1 ذلك. �لمس الوجه أو الfمامة ال oOالم يتغfواق6ة، وك6ف أن اإلحساس �التنفس وال 
 

   م أن ترواQمن RSو�ر . oOمامة الواق6ة س��ا و£دون ضغط كبfمن األفضل أن تقوموا �التدرب ع5 "عدم لمس" ال
مامة واق6ة انزلقت من مQانها الصحيح، وامدحوا األطفال عندما يتم كنوا  األطفال ك6ف يتم الق6ام �ضWط وضع وشد̂ 

�صور صح6حة من عدم لمس الfمامة الواق6ة �دون وجود ما �دعوا لذلك. وهذا ما cساعد �صورة أفضل و¹سهل  
الوصول إ1 الهدف أ¬ºO من التعن6ف وجعل هذا الواجب، الذي �طب6عته غ\�ب وغoO معتاد، أ¬ºO صع�£ة �صورة  

 إضاف6ة. 
�مكنQم عمل ما �لزم لتدبoO ^مامات واق6ة جاهزة وملونة أو أ�ضا أخذ ^مامات واق6ة ب6ضاء اللون والرسم عليها  

ة   –�أنفسQم �ألوان مKسوجات  NOناسب مع السCع5 س�6ل المثال برسم الصورة المفضلة عند الطفل، أو �ما ي
GالWطالت الخار  M opات األ�طال الخارق M oOم أن تكونوا ذو فكر  المفضلة أو كجزء من "تجهQمن RSقات" الشخص6ة. ير

: هل لدى ^ل األ�ة ^مامات واق6ة مCشابهة أو متماثلة؟ هل ^ل الfمامات الواق6ة مختلفة �صورة مقصودة؟   ا�دا½4
ل  هل يتم إعطاء  M MO4 الم

M] مامة واق6ة؟ والد�دوب [دب ت6دي]؟ والدم6ة؟ هل يوجد M المفضلة أ�ضا̂  opة الحيوان اللWلع
GالWطالت الخارقات"؟ ة شعار "أ�  M opاأل�طال الخارق 

 

   4 مسالك التنفس �جب أال يرتدوا
M] األطفال الذين �قل عمرهم عن سنة واحدة واألطفال الذين �عانون من مشا¾ل

4 إ�جاد �دائل لfل هؤالء  
M] م أن تفكرواQ6شعروا أنهم أ�ضا �فعلون ما �فعله اآلخ\�ن، �كون علc 4ªمامات واق6ة. ل^

4  األ�طال الخ
M] طالت الخارقات، وهذا ما ينطبق أ�ضا ع5 نفس الوجه ع5 األطفال الذين ال �كونWالGارقون

أ�طال �مكن �دو�ا صنع "شارة استطاعتهم بناء ع5 أسWاب أخرى ارتداء ^مامة واق6ة. ع5 س�6ل المثال 
، �ح6ث �ص  4ªسوجات عن ط\�ق الKطالت خارقات" أو شعار أ�ة �مكن لصقه ع5 م�G M opبح الجميع �صورة  خارق

كون ف6ما �فعله اآلخ\�ن.  NOمرئ6ة مش 
 

   ك األطفال �دون رقا�ة NO4 أي حال من األحوال ب
M] م عدم الق6امQمن RSبناء ع5 وجود خطر حدوث إصا�ات ير

مامة واق6ة.  اف طوال الوقت الذي يرتدون ف6ه̂   و-��
 

  م أن توضحوا لألطفال إجراءات التنظ6ف والنظافة الصح6ة اQمن RSلمو� بها وكذلك ك6ف6ة الحفاظ ع5  ير
الfمامات الواق6ة، و�رRS منQم أن تقوموا بتحد�د خطوات روت¤ن6ة �جب اتWاعها �صورة ثابتة: أين يتم الحفاظ ع5  

ها؟  oOيتم تغي Nمامات الواق6ة، وم�fال 
 

  الجد والم\ح: من الج6د M opالم الصحيح الواقع بf4 أسلوب ال
MSم أن تحرصوا ع5 توQمن RSأن �فهم األطفال أن ير

4 نفس الوقت cسمح �أن و�جب أن �كون تنف6ذ هذا الواجب  
M] .ل الناسfمامات الواق6ة مهمة لfالحما�ة من خالل ال

4́ لألطفال شعورا ج6دا. ^لما ^ان هناك زاد ارتWاط الطفل �صورة شخص6ة   س�Wا للeثoO من الم\ح والbور وأن �ع
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ان هناك احتما  لما̂   ل وترجيح أ¬RO ألن الfمامة الواق6ة سوف يتم أ�ضا ارتدائها. �Qمامته الواق6ة̂ 
 

 Designed by 1, 2 Eucalyp from Flaticon مصادر الرسوم البيانية: 
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