
Eine Familien-Angelegenheit

تعليامت الخياطة للواقي املؤقت - لحامية - الفم - األنف

الفارسية



● شريطين بطول 90 سم و عرض 2 سم من القماش )قطن مقاوم للغليان(
● شريطين بطول 17 سم و عرض 2 سم من القماش )قطن مقاوم للغليان(

● سلك رفيع و مرن بطول 15 سم )مثل األسالك الحرفية،
● منظف الغليون، أسالك التثبيت من اكياس الثالجة(

● 17 سم • 34 سم قطعة قماش كبيرة تسمح بنفاذ التنفس، مصنوعة 
● من القطن المقاوم للغلي )مثل حفاضات القماش، قماش تيشرت، قماش

● قطني خفيف(

اختبار نفاذية التنفس:
̶  قطعة القماش مرتين

̶  اغلقها بإحكام حول الفم و األنف
̶  قم بالشهيق و الزفير

اذا كان باإلمكان أخذ شهيق و زفير دون تقييد بالغ للتنفس، فإن المواد 
مناسبة لحماية الفم!

المواد التالية مطلوبة:
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 breathable, boil-proof cotton fabric, 
)e.g. cloth diaper, T-shirt(

= boil-proof cotton fabric

=
 Wire for fixing in the nose area 
)e.g. handicraft wire, pipe cleaner(
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17 × 34 سم الحجم. تخطيط و قص قطعة القماش.

كوي و طوي القماش إلى نصفين.

في القماش، كوي 3 طبقات موزعة بالتساوي )عمق الطي 1,3 سم(

شريطان بطول 90 سم و عرض 2 سم )أربطة الرأس( و قص شريطان بطول 
17 سم و عرض 2 سم )تعزيز للحافة( من النسيج القطني.

احتمال لزوم تطهير الحواف.

إليك كيفية القيام بذلك



أو استخدام نسيج مبرد جاهز.

كوي جميع الشرائط األربعة إلى النصف )شرائط منحدرة(

وضع القماش بداخل تعزيزات
الحافة من األعلى و األسفل
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ادخل السلك في الجزء العلوي من تعزيزات الحافة

قم بلف القماش

تثبيت تعزيزات الحافة و حياكته
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1دمج الطيات المكوية من القماش معا و وضعها في منتصف أربطة   
الرأس على كال الجانبين.

تثبيت أربطة الرأس و حياكته.
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رعاية و تنظيف ال )و ح ف أ( القابل للغسل

بشكل أساسي يجب تخزين ال )و ح ف أ( القابل للغسل جافا. بعد االستخدام 
يجب إزالة ال )و ح ف أ( بحذر، مع عدم لمس السطح الخارجي. بعد نزعه 

يجب غسل اليدين جيدا.
يجب تنظيف ال )و ح ف أ( المستعمل بعد كل استخدام أو باألحرى على 

األقل مرة واحدة في اليوم.
يمكنكم إما غسلها عند 90 درجة مئوية في الغسالة أو غليها على الموقد في 

حمام مائي )لمدة 5 دقائق(. الحقا يجب تجفيف ال )و ح ف أ(.

إخالء المسؤولية

يشار وبوضوح، إلى أن مدينة إيسن ال تتحمل أي مسؤولية عن فعالية أو 
تصنيع أو االستخدام الصحيح للواقي المؤقت لحماية الفم األنف. يتم استبعاد 

أي مطالبة بالتعويض اتجاه مدينة إسن، عن
األضرار الناجمة بسبب إصابة في الحياة أو الجسم أو الصحة ، بغض 

النظر عما إذا كانت من المستخدم أو من الشخص المقابل له.
التصنيع / االستخدام للواقي المؤقت لحماية الفم األنف يتم و بشكل 

حصري، على مسؤوليتك الخاصة.
ويشار إلى أنه بأي حال، يجب المراعاة لقواعد النظافة الصادرة من معهد 

روبرت كوخ.
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