أغطية

يونيو 2020
للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،) 19-يجب على األطفال البالغين عامين فما فوق ارتداء غطاء
وجه في المواقف التي ال يتمكنون فيها من الحفاظ على مسافة تباعد مقدارها  6أقدام عن اآلخرين .ويمكننا مساعدة األطفال
على فهم كيفية حماية بعضهم بعضًا وجعل أغطية الوجه جزءًا من الروتين اليومي لنا بحيث يمكن أن يكون اللعب والتعلم
واألنشطة األخرى على أكبر قدر ممكن من األمان.
تعد أغطية الوجه المصنوعة في المنزل أو التي يتم شراؤها مناسبة لمعظم األشخاص .وبالنسبة لألطفال ،يكون الحجم الصحيح
مه ًما .وتعتبر أغطية الوجه المطوية ذات عرى التثبيت المرنة باألذن هي األفضل بالنسبة لألطفال .حاول إيجاد الحجم الصحيح
المناسب لوجه طفلك وضبط الكمامة لتأمين االرتداء المحكم.

من الذي ينبغي عليه ارتداء غطاء وجه؟
•

األطفال البالغون عامين فما فوق والذين يمكنهم ارتداؤها بصورة صحيحة

تُعد أغطية الوجه مالئمة بالنسبة لألطفال في مرحلة النمو عند تمكنهم من ارتدائها وخلعها بصورة صحيحة ،وعدم لمسها أو
مصها.

من الذي ال ينبغي له ارتداء غطاء الوجه؟
•
•

األطفال تحت سن عامين
يجب أال يطلب من األطفال الذين لديهم أسباب طبية أو سلوكية ارتداء غطاء وجه.

قد يكون ارتداء أغطية الوجه غير مالئم إذا كان من الصعب ارتداء غطاء الوجه في هذه المرحلة العمرية للطفل.
يجب على أولياء األمور وأي موظفي رعاية أطفال وموظفي المدارس مناقشة احتياجات الطفل الفردية واستشارة مقدم الرعاية
الصحية أذا لزم األمر (على سبيل المثال ،األطفال الذين لديهم حاالت مرضية مثل الربو) لتحديد ما إذا كان يمكنهم ارتداء
غطاء الوجه بصورة آمنة ومتسقة.

متى يلزم ارتداء أغطية الوجه؟
يلزم ارتداء أغطية الوجه في المواقف التي يصعب فيها على األطفال والكبار الحفاظ على مسافة تباعد قدرها  6أقدام بينهم
وبين اآلخرين .ويتضمن ذلك مرافق رعاية األطفال والمعسكرات الصيفية والمدارس .وتتضمن أمثلة أخرى ما يلي:
•
•
•
•
•
•

رحالت التسوق ،مثل رحالت إلى المتجر
في موعد للرعاية الصحية
زيارة أفراد من األسرة خارج منزلك
ركوب المواصالت العامة أو مشاركة الركوب مع أشخاص من خارج األسرة
المشي في شارع مزدحم أو مكتظ بالمارة
في البيت إذا كان أحد أفراد األسرة المقيمين معك مريضًا
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السالمة
•

يجب أال يكون ألغطية الوجه أية ملحقات (مثل األزرار ،الملصقات ،إلخ ) التي يمكن أن تشكل خطورة االختناق.

•

ال يوصى بارتداء أغطية وجه ذات أسالك بالنسبة لألطفال الصغار النطوائها على خطورة االختناق أو الخنق.

•

يجب أن يتم نزع أغطية الوجه عند نوم األطفال أو تناولهم الطعام أو سباحتهم (أو عند ابتاللها ).

كيف يمكنني مساعدة األطفال على ارتداء غطاء الوجه؟
قد يحتاج األطفال األصغر سنًا إلى المساعدة عند ارتداء غطاء الوجه .لذا يلزم اتباع هذه اإلرشادات عند مساعدة األطفال على
ارتداء ونزع غطاء الوجه:
•

يتم غسل األيدي قبل ارتداء غطاء الوجه وبعد نزعه.

•

يتم وضع غطاء الوجه بحيث يغطي األنف والفم.

•

يتم تعليم األطفال تجنب لمس غطاء الوجه أو وجوههم عند ارتداء غطاء الوجه.

•

يحظر مشاركة أغطية الوجه مع األصدقاء.

•

يتم نزع غطاء الوجه عن طريق لمس األشرطة فقط.

•

يتم وضع غطاء الوجه المستخدم في كيس ورقي نظيف حتى الحاجة إلى ارتدائه مرة أخرى؛ ويجب أن يكون الكيس
معل ًما إذا كان هناك عدد من األطفال في نفس المكان.

•

يتم غسل غطاء الوجه بعد االستخدام اليومي.

نصائح تساعد األطفال على التكيف
ساعد األطفال على فهم أن ارتداء أغطية الوجه يمكنه الحد من انتشار الجراثيم .يمكنك استخدام نصائح الخبراء والكتب
ومقاطع الفيديو التالية:
•

بالنسبة لألطفال األكبر من  3سنوات ،اشرح لهم أن الجراثيم تعتبر جسيمات خاصة بالنسبة ألجسامهم .فبعض الجراثيم
تعتبر نافعة وبعضها ضار .ويمكن للجراثيم الضارة التسبب في مرضنا .وحيث إنه ال يمكننا دائ ًما تحديد أي منها نافع أو
ضار ،فإن أغطية الوجه تساعد على التأكد من إبعاد الجراثيم الضارة عن جسمك.

•

إذا كان أحد األطفال خائ ًفا من ارتداء غطاء الوجه ،فيمكن وضع غطاء الوجه على وجه حيوان لعبة مفضل لديه أو على
صورا ألطفال آخرين يرتدونها.
وجه دمية ،وتزيينها بالرسومات وممارسة ارتدائه في المنزل ،وجعل الطفل يشاهد
ً

•

راجع المصادر على شبكة اإلنترنت مثل:
 oكتاب أنشطة فيروس الكورونا المستجد (كوفيد) 19-
 oمقاطع فيديو األطفال (بي بي إس )
 oنصائح للتحدث إلى األطفال عن ارتداء غطاء الوجه
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Face Coverings for Children
June 2020
To help prevent the spread of COVID-19, children ages 2 and older should wear a face
covering in settings where they cannot keep a distance of 6 feet away from others. We can
help children understand how to protect one another and make face coverings part of our
daily routine so that play, learning, and other activities can be as safe as possible.
Homemade or purchased face coverings are fine for most people to wear. For children, the
right fit is important. Pleated face coverings with elastic ear loops are best for kids. Try to find
the right size for your child's face and adjust it for a secure fit.

Who Should Wear a Face Covering?
•

Children age 2 and older who can wear it properly

Face coverings are appropriate for a child’s stage of development when they can properly
put on, take off, and not touch or suck on the covering.

Who Should Not Wear a Face Covering?
•
•

Children under age 2
Children who have a medical or behavioral reason for not wearing a face covering
should not be required to wear one.

Face coverings may not be appropriate if a child’s stage of development would make
wearing a face covering difficult.
Parents and any child care and school staff should discuss the needs of the individual child,
and consult with a health care provider if necessary (for example, for children with
conditions such as asthma) to determine if they can safely and consistently wear a face
covering.

When Should Face Coverings Be Worn?
Face coverings should be worn in settings where children and adults cannot keep a distance
of 6 feet between themselves and others. This includes childcare settings, summer camps
and schools. Other examples include:
•
•
•
•
•
•

Running errands, such as trips to the store
In a health care setting for an appointment
Visiting family members outside your household
Riding public transportation or sharing a ride with people outside your household
Walking on a busy or crowded street
At home if someone in the household is sick
English

Safety
•
•
•

Face coverings should NOT have any attachments (such as buttons, stickers, etc.) that
may be a choking hazard.
Face coverings with strings are not recommended for young children as they pose a risk
of choking or strangulation.
Remove face coverings while children are sleeping, eating, or swimming (or when they
would get wet).

How Can I Help Children Wear a Face Covering?
Younger children may need help while wearing a face covering. Follow these guidelines
when helping children to put on and remove a face covering:
•
•
•
•
•
•
•

Wash hands before putting on a face covering and after removing it.
Place the face covering over the nose and mouth.
Teach children to avoid touching the face covering or their face while wearing a face
covering.
Face coverings are not to be shared with friends.
Remove the face covering by touching only the straps.
Place the used face covering in a clean paper bag until it needs to be put on again; the
bag should be labeled if there are multiple children in the setting.
Wash the face covering after daily use.

Tips to Help Children Adapt
Help children understand that wearing face coverings can prevent the spread of germs. You
can use the following expert tips, books, and videos:
•

•

•

For children over age 3, explain that germs are special to their body. Some germs are
good and some are bad. The bad ones can make us sick. Since we cannot always tell
which are good or bad, the face coverings help make sure you keep bad germs away
from your body.
If a child is afraid of wearing a face covering, try putting one on a favorite stuffed animal
or doll, decorate it with drawings, practice wearing it at home, and show the child
pictures of other children wearing them.
Refer to online resources such as:
o COVID-19 Activity Book
o PBS Kids video
o Tips for talking to toddlers about face covering
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