
  پديده گردوغبارماسك مناسب در برخورد با 

بر اساس پروتكل جهاني . به عنوان گزينه مناسبي در زمان گردوغبار مورد استفاده قرار مي گيرند FFP ماسك هاي نوع 

از ذرات % 94اين ماسك توانايي جداسازي  .فنجاني شكل مي باشد FFP2ماسك مناسب جهت مقابله با ريزگردها ماسك 

  :دارد مدلدو ماسك ين نوع ا. را دارا مي باشد

   

 دريچه داراي  FFP2ماسك  •

  

  

  

 

  دريچهبدون  FFP2ماسك  •

  

  

  

  ؟روش تشخيص اين نوع ماسك چيست �

  .بند آبي يا حروف روي دريچه از روش هاي آسان تشخيص نوع ماسك مي باشد

  

  چه معياري براي انتخاب مدل ماسك وجود دارد؟  �

 .عروقي و تنفسي بايد از نوع داراي دريچه استفاده كرد-براي افراد مسن و بيماران دچار مشكالت قلبي •

 .در افراد استفاده كننده از عينك جهت راحتي بهتر است از نوع داراي دريچه استفاده كرد •

 .نظر پزشك از ماسك خصوصا از نوع دريچه دار استفاده شود در زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم با •

 
 



از ماسك مي توان تا زماني كه كثيف و تغيير شكل نداده و تنفس با آنها سخت نشده 

  .استفاده نمود و نمي توان از يك ماسك به صورت مشترك استفاده نمود

 

  نحوه استفاده اين ماسك چگونه است؟ �

مصرف كننده بايد از جهت مناسب بودن و قرار گرفتن كامل ماسك بر روي دهان و بيني به طوري كه هيچ نفوذي از 

ل بيني و دهان و تنفس بدون نشت از اطراف اطراف نداشته باشد مطمئن شود و آن را از لحاظ تناسب اندازه و پوشش كام

در زمان استفاده از ماسك اگر فرد احساس ناراحتي كرد مي تواند براي چند لحظه ماسك را برداشته و دوباره   .چك نمايد

جهت . كه در حال حاضر در دسترس مي باشند براي استفاده كودكان طراحي نشده اند FPP2ماسك هاي . استفاده نمايد

موثر بودن كارآيي اين ماسك ها بايد به طور كامل در تمام مدت بر روي صورت بدون هيچ نفوذي از اطراف قرار گيرند كه 

ماسك احساس ناراحتي مي كنند و آن را عالوه بر اين كودكان در هنگام استفاده از . اين امر براي كودكان مشكل مي باشد

ولي در نهايت توصيه احتياطي براي كودكان، . از روي صورت برداشته كه باعث عدم كارايي مناسب براي آنها مي شود

و اجتناب از فعاليت در محيط آزاد در شاخص باالتر از  100كاهش زمان فعاليت بدني در محيط آزاد در شاخص باالتر از 

  .مي باشد 150

  ؟قرار گيردموردتوجه بايد  چه مالحظاتي در استفاده از ماسك هاي تنفسي در زمان گردوغبار �

براي مواجهات كوتاه مدت مثل رفت و آمد از خانه تا مدرسه يا اداره، مسافرت با اتوبوس و توقف براي خريد و در محيط 

ين ساعت در فضاي آزاد و در زماني كه كيفيت يك فرد سالم كه مجبور است چند. داخل استفاده از ماسك ضرورتي ندارد

  .بماند مي تواند ميزان مواجهه خود را با گردوغبار با استفاده از ماسك كاهش دهدهوا در محدوده خطرناك قرار دارد 

گر كجبور افراد داراي بيماري هاي قلبي و ريوي مزمن، افراد مسن و زنان باردار بايد از فعاليت در فضاي آزاد اجتناب منند و ا

اين افراد جهت استفاده از ماسك . عاليت در محيط بيرون براي چندين ساعت هستند از ماسك مناسب استفاده نمايندفبه 

  .زشك خود مشورت كنندبايد با پ

زناني كه ماه دوم و سوم بارداري خود هستند كه حجم ريه آنها كاهش يافته يا تنفسشان مشكل دارد اگر در استفاده از 

  .احساس ناراحتي مي كنند نبايد از ماسك استفاده كنند يا با پزشك خود در اين زمينه مشورت نمايندماسك 

  

 

  

  

  



  جراحي موجود جهت مقابله با پديده گردو غبار مناسب است؟آيا ماسك هاي  �

ماسك هاي نرمال جراحي مي توانند بيني و دهان فرد را در برابر مواد محرك هوا محافظت كنند ولي در برابر فيلتر كردن و 

حي براي افراد مبتال به عفونت تنفسي حاد ممكن است مايل به پوشيدن ماسك جرا. جداسازي ذرات موثر نمي باشند

جلوگيري از گسترش عفونت باشند و يا فرد براي مدت زكان كوتاه كه در مواجهه اجتناب ناپذير با هواي آلوده بيرون مثل 

  .و يا حمل و نقل عمومي و مترو هستند از اين نوع ماسك استفاده نمايند BRTايستگاه 

  

  مهندس شيرين نادري

 كارشناس مسئول بهداشت محيط استان


