
 

ي والمستجدات المعلومات  
ان بل الالجئي  ي لشؤون السامية المفوضية عن صادرة ليست معكم مشاركتها يتم الت   

ي الالجئي  ي كل مع لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه ترجمة ارادت المفوضية ي اللجوء وطالت    
 
لتكون مالطا ف  

ي باللغة متاحة  
يفهمونها الت   

   إشعار هام
االمصدر: حكومة مالط  

 
 

الكمامة : أين تستخدم   
  

ي جميع األوقات ةأو قماشي طبية كمامةارتداء   إلزامًيا  ، يجب عىل المرء 2020أغسطس  8اعتباًرا من 
. ف   

. داخل المحالت التجارية  
 عند استخدام وسائل النقل العام

ي قأثناء السفر بي   مالطا و 
ي محطت 

ي ذلك ف 
كاوة و المجر. وزو بما ف  شر  

. داخل مبت  الركاب بمطار مالطا الدولي   
 

يورو 100أو قماش كما هو مذكور أعاله يتعرض لغرامة قدرها  كمامة طبيةأي شخص ال يرتدي    
 

اف بالجريمة ودفع الغرامة قبل بدء اإلجراءات أمام مفوض العدل ،  ي يتم فيها االعت 
ي الحاالت الت 

سوف يدفع ف 
ي 
 من  50الجان 

ً
. يورو  100يورو بدال  

 
 

للكمامات تمديد االستخدام اإللزام    
 

  جميع  الكمامة يجب عىل المرء إلزامًيا ارتداء صباًحا( ، 8) 08:00، الساعة  2020أغسطس  19اعتباًرا من 
 
ف

. األماكن العامة المغلقة )الداخلية(  
 

 عن 
ً
يقلل من  الكمامةلكن ارتداء  التباعد االجتماعي وغسل اليدين بانتظامال يعد استخدام أقنعة الوجه بديال

(19 –الكورونا ) كوفيد  مخاطر انتقال عدوى  
 

 شخص 15صباًحا( ، تم حظر التجمعات الجماعية ألكتر من  8) 08:00، الساعة  2020أغسطس  19اعتباًرا من 
ً
  ا

ي منطقة يمكن للجمهور الوصول إليها 
 
ي مكان عام أو ف

 
. ف  

ي تضم 
ي حاالت التجمعات الت 

شخًصا أو أقل ، حيث قد يكون من الصعب الحفاظ عىل التباعد االجتماعي  15ف    
ا بارتداء  الكمامة. ال يزال من المستحسن ارتداء لذلك  

ً
ي سيارتك  عند الكمامة  يوىص أيض

 
صعود شخص ما معك ف

 الخاصة مثل )جارك(
 

 
 
 
 
 
 



 

ي والمستجدات المعلومات  
ان بل الالجئي  ي لشؤون السامية المفوضية عن صادرة ليست معكم مشاركتها يتم الت   

ي الالجئي  ي كل مع لمشاركتها والمستجدات المعلومات هذه ترجمة ارادت المفوضية ي اللجوء وطالت    
 
لتكون مالطا ف  

ي باللغة متاحة  
يفهمونها الت   

: عند ارتداء القناع  
 

عىل وجهك هالقناع يغطي وجهك بالكامل من حيث يبدأ األنف حت  تحت ذقنك ، وأنك تشدتأكد من أن   
 اغسل يديك بالماء والصابون أو بمطهر كحولي قبل وضع القناع أو إزالته

ا بعد ارتدائهكمامة ال تلمس وجهك أو ال
ً
أبد  

. من الخلف حيث توجد األربطة ، وليس من األمام ا ، ابدأ بإزالتهكمامةعند إزالة ال  
بأمان ا ستخدم مرة واحدة ، فتأكد من التخلص منهت ا الذي ترتديه كمامةال تإذا كان   
فوًرا بعد كل استخدام ، باستخدام منظف عادي وبدرجة حرارة  ا االستخدامات ، اغسله ةمتعدد ت كمامتكإذا كان 
. درجة مئوية 60  

 
 

؟الوجه القماش بأمان كمامةكيف يمكن إزالة    
 
ي رأسك لألمامأث 
. ت   

(كمامةمن الخلف )ال تلمس مقدمة ال كمامةقم بإزالة ال  
ي كيس من القماش ، قدر اإلمكان ، حت  تتمكن من غسل ال

والحقيبة كمامةاحفظه بأمان ف   
 نظف يديك بالصابون والماء الجاري أو بمطهر كحولي 

. وجهكالكمامة عن ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك عند إزالة   
ة بعد اإلزالة  نظف يديك بالماء والصابون أو فرك الكحول مباشر

 
 

وس دون أن ندرك ذلك بك يحم  اآلخرين  ةالخاص كمامةارتداء ال  . علينا ارتداء الكمامات حتى ال ننقل الفير
حمونك. ي كمامة فأنهمواآلخرين الذين يرتدون ال   
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