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متطلبات الكاممات 

والنصائح ذات الصلة بها

متطلبات الكاممات
يجب أن يرتدي جميع التالميذ والعاملني والزوار كاممة مالمئة 	 

أو غطاًء للوجه أثناء وجودهم يف أحد مباين مدارس CPS، أو 

عىل منت إحدى وسائل املواصالت التابعة ملدارس CPS، أو خالل 

وجودهم يف الخارج عىل مسافة أقل من 6 أقدام من شخص 

آخر.   

يجب أن تغطي الكاممات األنف والفم والذقن.	 

 ينبغي أن ترسل العائالت كاممة إضافية أو أكرث إىل املدرسة، 	 

مع كيس بالستييك صغري، تحسبًا لحاجة طفلهم لتبديل كاممته 

خالل اليوم.

CPS تتوفر الكاممات من مدارس
ستتوفر يف مدارس CPS وحافالتها كاممات احتياطية عالية 	 

الجودة مبقاسات مختلفة لألطفال والبالغني الستخدامها عند 

اللزوم.

ستساعد املدارس العائالت التي تواجه أي صعوبة يف الحصول 	 

عليها.

الغسل وإعادة االستخدام
إن اخرتتم كاممة جراحية أحادية االستخدام، فيمكن إعادة 	 

ارتدائها طاملا مل يظهر بها تلف واضح. وبعد استخدامها، 

ضع هذا النوع من الكاممات يف كيس ورقي مع كتابة تاريخ 

االستخدام عليه يف نهاية اليوم. وميكن ارتداء الكاممة بعد ذلك 

يف األسبوع التايل.

 إن اخرتت ارتداء كاممة قامشية أو واقيًا للوجه، فرُيجى غسلهام 	 

يوميًّا ووضع ملصق تعريفي عليهام لتجنب االلتباس بينهام.

 إن كان الطفل لديه سبب طبي أو سبب مرتبط بإعاقة مينعه 

عن ارتداء الكاممة يف املدرسة، فرُيجى االتصال مبدير حالة 

برنامج التعليم الفردي )IEP( الذي يتبعه أو مبسؤول التواصل 

Individual�( أو الخطة الصحية الفردية Plan 504  يف خطة

ized Health Plan( التي يتبعها.

أما إذا مل يكن لديه أي من األسباب املذكورة أعاله، فرُيجى 	 

الحصول عىل خطاب من طبيب طفلك ثم التواصل مع 

مدير املدرسة إلجراء مزيد من املناقشة.

إن مل يكن يف استطاعة طفلك ارتداء كاممة، فريجى النظر 	 

إن كان يف إمكانه ارتداء واٍق للوجه أو قبعة مزودة بقناٍع 

للوجه كبديل. إن كنت يف حاجة ملساعدة للحصول عىل 

تلك الخيارات، فيمكن أن تساعدك املدرسة.
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غري مسموح به
الكاممات املزودة بالصاممات غري اآلمنة للغري وال ميكن 	 

ارتداؤها إال يف حالة تغطيتها بكاممة ثانية عىل أن تكون 

من جودة الكاممة الجراحية.

ال تظل عصابات الرأس )الباندانا( ولفافات الوجه 	 

الطولية وأغطية الوجه الصوفية أو املصنوعة من 

الرتيكو ثابتة يف مكانها بشكل جيد، وليست بنفس 

فاعلية الكاممات املرصح بها، وال ينبغي ارتداؤها.

 احذر كاممات الوجه املغشوشة ومنخفضة الجودة، 	 

.Amazonو eBay وخاصًة تلك املتاحة عىل

تتباين تصميامت الكاممات، لذلك فالحصول عىل واحدة 	 

يسهل ارتداؤها هو األكرث أهمية لألطفال. إذا كان يصعب 

ارتداء الكاممة، فجرب ارتداء عدة أنواع أخرى من 

الكاممات ومترن عىل ذلك حتى تتوصل إىل الكاممة التي 

يستطيع الطفل ارتداؤها طيلة اليوم.

 توصيات الخرباء: توجد كاممات جراحية عالية الوقاية 	 

تضمن سهولة التنفس بدرجة جيدة اسم عالمتها التجارية 

AirQueen. وميكن رشاؤها عرب املوقع اإللكرتوين 

.airqueenus.com

 واقيات الوجه أقل قدرة عىل توفري الحامية باملقارنة 	 

بالكاممة، ولكننا نحث التالميذ الذين يجدون صعوبة كبرية 

جًدا يف ارتداء الكاممة العادية عىل تجربة ارتدائها. توفر 

القبعات املزودة بقناع شفاف يلعب دور الواقي املزيد من 

الحامية باملقارنة بعدم ارتداء الكاممة إطالقًا.

 الكاممات القامشية متباينة من حيث الجودة ومستوى 	 

الوقاية. انتبه ملا ييل لضامن الفاعلية القصوى:

 التثبيت عىل الوجه:	 

يتحقق التثبيت األمثل عىل الوجه غالبًا مع الكاممات 	 

عىل شكل قمع أو كوب التي تسد جيًدا جانبي وجهك 

وال تالمس فمك. يثبت الرشيط املعدين القابل للثني 

واملوجود عىل قنطرة األنف الكاممة يف مكانها ويسد 

الفجوات أسفل العينني.

الراحة: ينبغي أن يكون يف استطاعتك التنفس بسهولة 	 

بينام تكون الكاممة مثبتة يف مكانها من دون أن تتحرك.

 الرتشيح: ابحث عن الكاممات التي تحوي طبقتني أو 	 

ثالثًا من القامش. ينبغي أن تكون الكاممة سميكة مبا 

يكفي بحيث ال تستطيع اإلبصار إذا ما نظرت خاللها.

وافق
اختيار الكاممة

ارتداء الكاممة
مترّن مع طفلك عىل املواظبة عىل ارتدائها وإبقائها يف 	 

مكانها من دون خلعها قبل بدء املدرسة.

 للحصول عىل واحدة مالمئة جيًدا، جرِّب حافظات األذن 	 

من velcro التي متر حول الرأس بالكامل عن طريق 

التوصيل بعرويت األذنني.

الكاممات املربوطة من الخلف تحقق أيًضا مالءمة 	 

أفضل، وتوجد كاممات قامشية مزودة بعروتني لألذن 

ميكن ضبطهام كذلك.

مرتدو النظارات: يرتدون النظارات فوق الكاممة 	 

لتجنب تشوش الرؤية.


