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 الحقائق صفحة

 الشخصي لالستخدام

 لرعایةا في  المساعدون ذلك في  (بما الشخصي  والدعم المنزلیة الرعایة في  العاملون یستطیع أین
  ؟19-كوفید عن المعلومات آخر على الحصول الشخصیة)

 
 من أوریغون والیة في  19-كوفید عن األخبار وآخر التحدیثات على للحصول التسجیل العاملین بإمكان

 للموقع زیارتھم لدى )OHA Authority: Health Oregon(  الصحیة أوریغون ھیئة
  .Healthoregon.org/coronavirusاإللكتروني

 
  ھذا: اإللكتروني  الموقع في  19-الكوفید عن المتداولة  سئلةاأل على OHA تجیب

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/P
FAQ.aspx-ages/COVID19 

 
Centers ( منھا والوقایة األمراض مكافحة لمراكز اإللكتروني  الموقع زیارة على العاملین نشجع كما

CDC Prevention: and Control Disease for(  في www.cdc.gov . 
 

 موقع )Commission Care Home gonOre( أوریغون والیة في  المنزلیة  الرعایة ھیئة لدى
 على الموقع یحتوي الشخصي. والدعم المنزلیة الرعایة في  للعاملین والسالمة للصحة مكرس إلكتروني 
 العدوى.  مكافحة عن وموارد فیدیوال وأفالم ، المتداولة واألسئلة الحقائق لصفحات  ترجمات

 
  ؟PPE مختصر یعني  ماذا

 
  وتتألف ).equipment protective personal( الشخصیة  الوقایة معدات إلى PPE مختصر یشیر

  بالدم المنقولة األمراض لمسببات التعرض من الشخص لحمایة خصیًصا مصممة معدات أو مالبس من
 والجلد، والفم، واألنف، والعیون، الوجھ، لحمایة تصنع وھي  وقائي. حاجز إقامة عبر المعدیة واألمراض

 والتي  شیوًعا األكثر  PPEالـ أنواع إن یرتدیھا. الذي الشخص ومالبس التنفسي، والجھاز والیدین،
   الجراحیة. واألقنعة القفازات ھي  الشخصي  والدعم الشخصیة الرعایة في  العاملون یستخدمھا

 
 
 

 ؟PPEالـ معدات تستخدم أن ینبغي  متى
 

 )PPE( الشخصیة الوقایة معدات - المتداولة  األسئلة
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  الدعم وأعمال الخدمات تقدیم لدى ،19-الكوفید وباء تفشي  أثناء  الجراحیة واألقنعة القفازات لبس ینبغي 
 وتُستخدم  الشخص. منزل في  وجودھم وأثناء الشخصیة الرعایة في  كالمساعدة الشخص،  ىإل  المباشرة

 األخرى األوقات في  الجسدیة بالسوائل لالتصال مخاطر وجود لدى PPEالـ
 

 باإلعاقات المصابین لألشخاص اإلرشادات من المزید )ODDS( النمائیة اإلعاقات خدمات مكتب قدم لقد
 رسما  لمشاھدة الرابط  ھذا متابعة یُرجى لھم. الدعم یقدمون الذي وأولئك )I/DD( والنمائیة الذھنیة

https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS- معلوماتیا:
-Mask-ODDS-DISABILITIES/DD/ODDS%20Resource%20Library/COVID

Final.pdf-Infographic 
 
 

 واألقنعة؟ القفازات ونزع ارتداء في  اتباعھا یجب التي  الصحیحة الطریقة ھي  ما
 

 أمثلة تعطي  والتي  )العدوى  مكافحة موارد( OHCCلـ  والسالمة الصحة  موقع على معلومات CDC تقدم
  .PPEالـ معدات وخلع ارتداء كیفیة عن

 
 .PPE معدات وخلع الرتداء الصحیحة  الطریقة توضح التي  الفیدیو أفالم CDC تزود كما

 
 خلعھا.  وبعد القفازات ارتداء قبل أیدیكم أغسلوا

 
  .PPEالـ معدات استخدام بإعادة CDC تنصح ال

 
 الشخصي؟ والدعم  الشخصیة الرعایة بأعمال القیام لدى القماشیة الوجھ أغطیة ارتداء یمكن متى

 
  ھذا: اإللكتروني  الموقع في  القماشیة الوجھ أغطیة عن ھامة معلومات CDC تقدم

-face-ncov/downloads/cloth-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
formation.pdfin-coverings 

 أو  البقالة متاجر مثل العامة المحالت وفي  منزلكم ترك عند القماشیة الوجھ أغطیة بارتداء CDC توصي 
   الصیدلیات.

 
 الموظفین شؤون عن المسؤولون العمل أصحاب أو العمل أصحاب-المستھلكون منكم یطلب قد
)Record of Employers(  العمل. أثناء القماشیة  الوجھ أغطیة  ارتداء   

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
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 نظیف وجھ غطاء استخدام یُرجى لھ.  الدعم تقدمون مستھلك لكل دواح قماشي  وجھ غطاء طلب بإمكانكم
 منفصلة.  أكیاس في  القماشیة الوجھ أغطیة ضعوا استخدام. كل بعد األغطیة وغسل شخص لكل

 
 

 ؟ القماشیة الوجھ أغطیة غسل ینبغي  ومتى كیف
 

 كل بعد غسلھا وینبغى كھربائیة غسالة في  القماشیة الوجھ أغطیة تنظیف یمكن ،CDCالـ لتعلیمات وفقًا
  ھذا: اإللكتروني الموقع في  القماشیة الوجھ أغطیة غسل كیفیة عن معلومات CDC تقدم استخدام.

-to-sick/how-getting-ncov/prevent-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
coverings.html-face-cloth-wash 

 
 

 القماشي؟ الوجھ غطاء لنزع طریقة أفضل ھي  ما
 

 نزعھ. بعد مباشرة أیدیكم وأغسلوا القماشي  الوجھ غطاء نزع عند فمكم أو أنفكم أو أعینكم تلمسوا ال
 

 القماشیة؟ الوجھ أغطیة صنع حول معلومات أجد أین
 

  التعلیمیة والبرامج الفیدیو أفالم لمشاھدة  w.cdc.govww في  اإللكتروني  CDC موقع زیارة یرجى
 القماشیة. الوجھ أغطیة صنع كیفیة حول

 

 

 االعتیادیة االحتیاطات على والتدریب المعلومات الشخصي  والدعم یةالمزل الرعایة في  العاملون یجد أین
 المعدیة؟ األمراض من والوقایة

  المنزلیة الرعایة في  العاملین لجمیع المجاني  التدریب أوریغون والیة في  المنزلیة  الرعایة ھیئة تقدم
  .)Elevate( إیلیفیت اإلخباریة الرسالة في  التسجیل كیفیة حول المعلومات أیجاد یمكن الشخصي. والدعم
 طریق عن  المعدیة األمراض من والوقایة االعتیادیة االحتیاطات حول المزید معرفة العاملون یستطیع
  عنھا): المعلومات على للحصول الدورة عنوان على (أضغطوا الدورات ھذه في  التسجیل

  المرض انتقال منع •
Ready-COVID National ( الكوفید مع للتعامل الجاھز الرعایة لمقدم القومیة الشھادة •

Certification Caregiver(    
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of Department ( البشریة الخدمات إدارة أعدتھا  العدوى مكافحة حول ذاتیة دراسات أیًضا  توجد كما 
Services Human(  والیة في المنزلیة الرعایة لھیئة والسالمة للصحة اإللكتروني الموقع على 

 ): Commission Care Home Oregon( أوریغون

 ) Disease Infectious to Introduction( المعدیة األمراض إلى مقدمة •
 ) Hygiene Respiratory and Hand( التنفسي والجھاز الیدین صحة •

 

 

 

  


