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 گردد. تیرعا دیبابرای استفاده صحیح از ماسک که  ینکات

 

 : نکات مهم هنگام استفاده صحیح از ماسک        

گر سالم هستید، جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از شخصی که مشکوک به این بیماری است، باید ا .1

 .از ماسک استفاده کنید

 .ده نماییداگر سرفه یا عطسه می کنید، حتما می بایست از ماسک استفا  .2

ماسک تنها در مواقعی که در ترکیب با شستن مکرر دست با آب و صابون یا ضدعفونی  دقت داشته باشید که .3

 .دست با محلول الکلی استفاده می شود مؤثر است

 .اگر از ماسک استفاده می کنید، می بایست بدانید که چگونه به درستی می توان از آن استفاده نمود .4

ه ماسک ها اندازه های مختلفی دارند و لذا می بایست ماسک در اندازه مناسب را دقت داشته باشید ک .5

 انتخاب کنید. 

 برای کودکان از ماسک های مناسب برای اندازه صورت آنها استفاده نمایید. .6

 :ها سه الیه دارند اسکم .7

  یک الیه بیرونی که رنگی است که مخصوص دفع خارجی مایعات است و همواره باید رو به

 یرون باشد.ب

 .یک الیه میانی که دیده نمی شود و بعنوان مانعی برای ورود ذرات ریز می باشد 

  یک الیه داخلی که سفید رنگ است و وظیفه جذب رطوبت را دارد. این الیه همواره می بایست

 به طرف دهان شما باشد.

در برابر  ید محافظت کافننتوا ینم راید زنشو ینم هیتوصهایی که ویژگی های ذکر شده را ندارند ماسک  .8

 .ایجاد کنند ی رامنتقل شده توسط قطرات تنفس یعفون یها یماریب
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 آموزش نحوه صحیح قرار دادن ماسک بر روی صورت و دفع آن:

به آب و صابون  با ای درصد و 70 محلول الکلی با را خود می بایست دستان ماسک، استفاده از از . قبل1

 .دیکن زیتمثانیه  20مدت 

 
 

بدین ترتیب و  دهیدقرار خود و دهان  ینیب یو ماسک را رو نمودهاستفاده دست را در داخل کش ها  حین. 2

 .بیاندازیدها را پشت گوش  کش
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صورت و ماسک شما  نیب یشکاف چیکه ه دیو مطمئن شو دیرا کامال با ماسک بپوشان ی خودنیدهان و ب. 3

 .وجود ندارد

 
 

. و بعد از ردیقرار گ ینیب یحتما در باال رو دیکه با)نوار فلزی کوچک( رد دا یمیماسک قسمت ضخ. 4

 .وارد نشود ییهوا چگونهیتا ه میده یست، فشار ما و گونه ها ینیب یراکه رو میقسمت ضخ ،یریقرارگ

 
 

 .دیچانه کش ریتا ز دیماسک را حتما با نییقسمت پا. 5

. در صورت ضرورت، دستان خود دیکن یخوددارجدا ماسک  کردن لمسماسک، از استفاده از  نیدر ح. 6

 .دیکن زیآب و صابون تم ایدرصد و  70کننده الکل  یرا با محلول ضدعفون

ماسک  کی ید باماسک را با ن،یدهد. بنابرا یخود را از دست م ییکه ماسک مرطوب شود، کارا یزمان. 7

 .دیه نکنمصرف دوباره استفاد کباری یو از ماسک ها دیکن نیگزیجا دیجد

( و در دیماسک را لمس نکن ی)جلو میاوریجهت دفع ماسک، حتما از قسمت کش ها ماسک را در ب. 8

 .میندازی)در صورت امکان سطل درب دار( بزباله گذاشته و آن را در سطل  یا سهیک
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  .تماس نداشته باشد یرونیب هیدستتان با الماسک  دفع هنگام کنیدقت . د9

آب و صابون  ایدرصد و  70 یخود را با محلول الکل یها ماسک حتما دستن دور انداختد از بع. 10

 .دییبشو

 

 


