
إرشادات مؤقتة

المحلية التي أبلغت عن حدوث فاشيات فيها تورد هذه الوثيقة إرشادات مؤقتة بشأن استخدام األقنعة في المجتمعات

 .وستتم مراجعتها كلّما توافرت بيانات جديدة في هذا المجال .A/H1N1 بسبب فيروس األنفلونزا الجديد من النمط

معلومات أساسية

بها فيروس األنفلونزا الجديد من النمطوافرة في الوقت الحاضر إلى أن أهم الطرق التي يسريتشير البينات المت

A/H1N1 يفرزه اإلنسان عند الكالم أو العطاس أو السعالبين البشر هي عبر ما يتطاير من رذاذ. 

عراض شبيهة تبدو عليه أ، شخصاً آخر)على مسافة متر واحد أو أقّل(ويواجه كل شخص يخالط، عن كثب 

مخاطر ) والنوافض واأللم العضلي وغير ذلكالحمى والعطاس والسعال وسيالن األنف(بأعراض األنفلونزا 

 .التعرض للرذاذ المتطاير المسبب للعدوى

من انتشار الفيروسات التي تصيب وفي مرافق الرعاية الصحية، تشير الدراسات الرامية إلى تقييم تدابير الحد

الرعاية الصحية من التدابير التي يمكنها الحد من سراية فسي إلى أن استخدام األقنعة في مرافقالجهاز التن

مصحوبة بمعلومات عن ي مرافق الرعاية الصحيةوتأتي النصائح الخاصة باستخدام األقنعة ف]2[.األنفلونزا

استخدامها بشكل صحيح وضمان اإلمدادات الكافية التدابير اإلضافية التي قد تؤثر في فعاليتها، مثل التدريب على

غير أن المنافع المتأتية من ارتداء األقنعة على الصعيد. منها بالطرق السليمةبانتظام والمرافق الالزمة للتخلّص

يخالط فيها أفراد، عن كثب، مجتمعي لم تثبت بعد، السيما في المناطق المفتوحة، على عكس األماكن المغلقة التيال

شخصاً يعاني من أعراض تشبه أعراض األنفلونزا

األماكن العامة، والسيما إذا كانوا ومع ذلك فقد يرغب الكثير من األفراد في ارتداء األقنعة في بيوتهم أو في

األنفلونزا وقد يكون ذلك، مثالً، لدى تقديم خدمات ن عن كثب شخصاً يعاني من أعراض تشبه أعراضيخالطو

كما أن استخدام القناع من الممارسات التي تمكّن األفراد الذين يعانون من أعراض .الرعاية إلى أحد أفراد األسرة

وهي ممارسة تدخل في تواء الرذاذ التنفسي،تشبه أعراض األنفلونزا من كم أفواههم وأنوفهم للمساعدة على اح

 .إطار أخالقيات السعال

سراية العدوى بدالً من الحد غير أن استخدام قناع بشكل غير صحيح من األمور التي قد تزيد فعالً من مخاطر

لى توقي سراية باإلضافة إلى اتخاذ تدابير عامة أخرى للمساعدة عوينبغي، إذا تعين استخدام أقنعة، فعل ذلك. منها

 .والشخصيةالبشر، وتدريب الناس على استخدام تلك األقنعة بطرق صحيحة ومراعاة القيم الثقافيةاألنفلونزا بين

نصائح عامة

الصعيد المجتمعي قد تكون مهمة أكثر من من األهمية بمكان أن يتذكّر المرء أن التدابير العامة التي تُتخذ على

 .نتشار األنفلونزاارتداء قناع لتوقي ا

 :على األصحاء من الناس



شخص تبدو عليه أعراض تشبه أعراض األنفلونزا مسافة ال تقّل عن متر واحداالبتعاد عن أي; 

االمتناع عن لمس الفم واألنف؛

3[لتنظيف األيديتكرار تنظيف األيدي بغسلها بالماء والصابون أو باستخدام أحد المحاليل الكحولية[ ،

 .التي يحتمل تلوثها بالفيروسخصوصاً بعد لمس الفم أو األنف أو المسطحات

حاالت المحتملة؛الالحرص على الحد إلى أدنى مستوى ممكن من الفترة الزمنية التي تُقضى في مخالطة

الحاشدة؛الحرص على الحد إلى أدنى مستوى ممكن من الفترة الزمنية التي تُقضى في األماكن

اإلمكانالحرص على تحسين تدفق الهواء في األماكن التي يعيشون فبها بفتح النوافذ قدر. 

 :على األفراد الذين تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض األنفلونزا

ك واتباع التوصيات الصحية العمومية المحلية؛البقاء في البيت إذا شعروا بتوع

 عن األشخاص األصحاء؛) مسافة متر واحد على األقّل(االبتعاد قدر اإلمكان

،الحتواء اإلفرازات تغطية األفواه واألنوف، عند السعال أو العطاس، بمناديل أو مواد أخرى مناسبة

وتنظيف األيدي فوراً بعد لمس . غسلهامن تلك الموارد فوراً بعد استعمالها أووالتخلّص . التنفسية

 .اإلفرازات التنفسية

اإلمكانالحرص على تحسين تدفق الهواء في األماكن التي يعيشون فبها بفتح النوافذ قدر. 

حتمالية فعاليتها وتالفي السليمة وضمان امن الضروري، إذا تم ارتداء أقنعة، استخدامها والتخلّص منها بالطرق

 .استخدامها بطرق خاطئةأية زيادة في مخاطر سراية المرض جراء

الممارسات المتبعة في مرافق الرعاية وتم اقتباس المعلومات التالية بشأن استخدام األقنعة بطرق سليمة من

: ]4[الصحية

الثغرات بين الوجه وضع القناع بعناية لتغطية الفم واألنف وربطه بأمان للحد إلى أدنى مستوى من

والقناع؛

كلّما تمت مالمسة قناع مستعمل، عند-تجنّب لمس القناع أثناء ارتدائه ،نزعه أو غسله مثالً، من  وال بد

لتنظيف األيدي؛األيدي بالماء والصابون أو بأحد المحاليل الكحوليةتنظيف 

االستعاضة عن األقنعة المبلّلة فوراً بأقنعة جديدة جافة ونظيفة

ة أخرىمن التخلّص من-عدم استخدام األقنعة األحادية االستعمال مر األقنعة األحادية االستعمال  وال بد

 .فور نزعها

مثل األقنعة القماشية ومناديل العنق (المعيارية ر استخدام بعض الحوائل البديلة لألقنعة الطبيةوعلى الرغم من تكرا

، فإن المعلومات المتوافرة ليست كافية لتحديد مدى)تُستعمل كلثام على األنف والفمواألقنعة الورقية واألقمشة التي

 .فعاليتها

أو ينبغي، فيما يخص األقنعة عدم استخدامها ألكثر من مرةوينبغي، في حال استخدام تلك الحوائل البديلة، 

وينبغي نزعها ) بمواد التنظيف العادية في درجة حرارة عاديةتنظيفها(القماشية، تنظيفها جيداً قبل إعادة استعمالها 

 .كما ينبغي غسل األيدي فوراً بعد نزع القناع. بالمريضفوراً بعد االعتناء



مالحظات

األقنعة المرتجلة، واألقنعة الواقية من المستخدم هنا األقنعة المعدة في البيت أو" القناع"يشمل مصطلح .1

والجدير بالذكر أن "). األقنعة الطبية"في بعض األحيان اسم التي يطلق عليها(الغبار واألقنعة الجراحية 

تُعد ألغراض مختلفة منها أحادية االستعمال في غالب األحيان، كما أنّها فهي. لألقنعة عدة تصاميم

أما األقنعة  .طب األسنان أو اإلجراءات الطبية أو العزل أو الوقاية من الغبار أو أشعة الليزرالجراحة أو

القماش أو الورق أو من مواد التي تُستخدم، عادة، خارج مرافق الرعاية الصحية فقد تكون أيضاً من

 .البلداناختالفوتختلف أسماء األقنعة ومعاييرها ب. مشابهة

2.Jefferson T, Foxlee R, Del Mar C et al. Physical interventions to interrupt or 
reduce the spread of respiratory viruses: systematic review. BMJ 2008; 336;77-

80. 

ا الهواجس المرتبطة وتُواجه فيهيمكن، في المواقع التي تتوافر فيها المحاليل الكحولية لتنظيف األيدي.3

، تعزيز استخدام تلك )تلك المحاليل بشكل عرضيمثل أخطار النيران وتناول(بالسالمة على نحو مناسب 

 .كوسيلة لتطهير األيدي)  ثانية30 و20بها لفترة تتراوح بين مسح األيدي(المحاليل بالطرق السليمة 

4.Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute 
respiratory diseases in health care WHO Interim Guidelines (Jul 2007) available 

at http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CD_EPR_200 
7_6/en/index.html 
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Advice on the use of masks1 in the community setting in 
Influenza A (H1N1) outbreaks 
 
Interim guidance 
 
3 May 2009 

This document provides interim guidance on the use of masks in communities that have 
reported community-level outbreaks caused by the new Influenza A(H1N1) virus. It will be 
revised as more data become available.  

 

Background 
At present, evidence suggests that the main route of human-to-human transmission of the new 
Influenza A (H1N1) virus is via respiratory droplets, which are expelled by speaking, sneezing or 
coughing.   

Any person who is in close contact (approximately 1 metre) with someone who has influenza-like 
symptoms (fever, sneezing, coughing, running nose, chills, muscle ache etc) is at risk of being 
exposed to potentially infective respiratory droplets. 

In health-care settings, studies evaluating measures to reduce the spread of respiratory viruses 
suggest that the use of masks could reduce the transmission of influenza.2 Advice on the use of 
masks in health-care settings is accompanied by information on additional measures that may 
have impact on its effectiveness, such as training on correct use, regular supplies and proper 
disposal facilities.  In the community, however, the benefits of wearing masks has not been 
established, especially in open areas, as opposed to enclosed spaces while in close contact with 
a person with influenza-like symptoms.   

Nonetheless, many individuals may wish to wear masks in the home or community setting, 
particularly if they are in close contact with a person with influenza-like symptoms, for example 
while providing care to family members.  Furthermore, using a mask can enable an individual 
with influenza-like symptoms to cover their mouth and nose to help contain respiratory droplets, 
a measure that is part of cough etiquette. 

 
Using a mask incorrectly however, may actually increase the risk of transmission, rather 
than reduce it.  If masks are to be used, this measure should be combined with other 
general measures to help prevent the human-to-human transmission of influenza, training 
on the correct use of masks and consideration of cultural and personal values. 

                                                 
1 The term “mask” is used here to include home-made or improvised masks, dust masks and surgical masks (sometimes called 
“medical masks”). Masks have several designs. They are often single use and labelled as either surgical, dental, medical procedure, 
isolation, dust or laser masks. Masks frequently used outside health-care settings may also be made out of cloth, or paper or similar 
material. Masks, names and standards differ among countries. 
2 Jefferson T, Foxlee R, Del Mar C et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic 
review. BMJ 2008; 336;77-80. 
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General advice 
It is important to remember that in the community setting the following general measures 
may be more important than wearing a mask in preventing the spread of influenza.  
For individuals who are well:  

Maintain distance of at least 1 metre from any individual with influenza-like symptoms, and:  
• refrain from touching mouth and nose; 
• perform hand hygiene frequently, by washing with soap and water or using an alcohol-

based handrub 3 , especially if touching the mouth and nose and surfaces that are 
potentially contaminated;  

• reduce as much as possible the time spent in close contact with people who might be ill; 
• reduce as much as possible the time spent in crowded settings; 
• improve airflow in your living space by opening windows as much as possible. 

 
For individuals with influenza-like symptoms: 

• stay at home if you feel unwell and follow the local public health recommendations; 
• keep distance from well individuals as much as possible (at least 1 metre); 
• cover your mouth and nose when coughing or sneezing, with tissues or other suitable 

materials, to contain respiratory secretions. Dispose of the material immediately after use 
or wash it. Clean hands immediately after contact with respiratory secretions! 

• improve airflow in your living space by opening windows as much as possible. 
 

If masks are worn, proper use and disposal is essential to ensure they are potentially 
effective and to avoid any increase in risk of transmission associated with the incorrect 
use of masks.  The following information on correct use of masks derives from the practices in 
health-care settings4: 

• place mask carefully to cover mouth and nose and tie securely to minimise any gaps 
between the face and the mask 

• while in use, avoid touching the mask  
− whenever you touch a used mask, for example when removing or washing, clean 

hands by washing with soap and water or using an alcohol-based handrub 
• replace masks with a new clean, dry mask as soon as they become damp/humid 
• do not re-use single-use masks  

− discard single-use masks after each use and dispose of them immediately upon 
removing. 

Although some alternative barriers to standard medical masks are frequently used (e.g. cloth 
mask, scarf, paper masks, rags tied over the nose and mouth), there is insufficient information 
available on their effectiveness. If such alternative barriers are used, they should only be used 
once or, in the case of cloth masks, should be cleaned thoroughly between each use (i.e. wash 
with normal household detergent at normal temperature).  They should be removed immediately 
after caring for the ill.  Hands should be washed immediately after removal of the mask.  

                                                 
3 In settings where alcohol-based hand rubs are available and the safety concerns (such as fire hazards and accidental ingestion) 
are adequately addressed, their proper use (rubbing hands for 20–30 seconds) could be promoted as a means of disinfection. 
4 Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care WHO Interim 
Guidelines (Jul 2007)  available at http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CD_EPR_2007_6/en/index.html. 
 



WASH HANDS WHEN VISIBLY SOILED! OTHERWISE, USE HANDRUB 

How to Handwash?
Duration of the entire procedure: 40-60 seconds

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

Rub hands palm to palm;Apply enough soap to cover 
all hand surfaces;

Wet hands with water;

Right palm over left dorsum with 
interlaced fingers and vice versa;

Palm to palm with fingers interlaced; Backs of fingers to opposing palms 
with fingers interlocked;

Rotational rubbing of left thumb 
clasped in right palm and vice versa;

Rotational rubbing, backwards and 
forwards with clasped fingers of right 
hand in left palm and vice versa;

Rinse hands with water;

Your hands are now safe.Use towel to turn off faucet;Dry hands thoroughly
with a single use towel;

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
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