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 مقدمه 

لوازم در خصوص  ،متعدد کارشناسان، متخصصین، کارگران، کارمندان و افراد عادی جامعه سؤاالتبا توجه به دغدغه و 

 هافروشگاه،کارفرمایان، مدیران، خیرین، توسط تولید کنندگان )کروناویروس( 19کووید  پیشگیری و کنترل که جهتفاظت فردی ح

 28قالب مورد نیاز  به ترتیب در  یهاییراهنمابه همراه پاسخ و  پر تکرارمتداول و  سؤاالت ردیگیم قرارعرضه و در اختیار عموم 

 تدوین گردیده است. ((هالباسان)گو  هادستکش، هاماسک شاملگروه لوازم حفاظت فردی و در سه  سؤال

 دامنه کاربرد

 زاتتجهی مورد درپرتکرار  سؤاالت به پاسخگویی برای و کارای مرکز سالمت محیط این راهنما توسط گروه بهداشت حرفه

های الزم جهت استفاده از وصیهشده و به تشریح ت تدوین )کروناویروس( 19کووید   کنترل و پیشگیری در نیاز مورد فردی حفاظت

و واحدهای شغلی از  هاکارگاه و کارکنانعموم افراد جامعه در:  19در پیشگیری و کنترل کووید مورد نیاز تجهیزات حفاظت فردی 

 یهاشگاهیآزما، مراکز بهداشتی درمانی، هامارستانیبآموزشی،  یهاهمؤسس، دولتی و خصوصی یهاشرکت، ادارات و هابانکجمله: 

 ستامیکروبیولوژی و تشخیص طبی از جمله نیروهای خدماتی، کارشناسان، پرستاران، پزشکان، متخصصین و همچنین سایر افرادی 

 را بر عهده دارند.  19کووید که به نحوی وظیفه مراقبت از افراد مشکوک و مبتال به 
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 هاماسک

 چیست؟ ماسک  .9

 را دهان و بینیروی  حداقل و شودیم پوشیده سر یا صورت ویر بر که است نوع وسیله حفاظت فردی یک ماسک 

 بخارات یا گازها عفونی، عوامل جمله از هوا در موجود ذرات استنشاق احتمالی خطر کاهش ماسک برای یک .پوشاندیم

و همچنین مطابق   اندشده تأییدساخته و  موسسه ملی استاندارد ایرانمطابق استانداردهای که  ییهاماسک .شودمی استفاده

 هستند تجهیزات حفاظت فردی جمله ازراهنماهای منتشره توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توصیه می شوند 

  .انددهش گرفته نظر در بهداشتی درمانی محیط مراکزاز جمله و واحدهای شغلی  هاکارگاه درشاغلین  استفاده از قبل برای که

 ؟الزامیست عمومی یهامکان ماسک از استفاده آیا .2

 .کندنمی توصیه را (جامعه) های شغلیمحیط از خارج را در هاماسک از استفاده بین المللی این سند مراجعطبق توصیه   

طبق توصیه  .افتدیم اتفاق( متری2 فاصله در) نزدیک یهاتماس درو  فرد به فرد از تنفسی هایویروس انتشار اوقات بیشتر

 از جلوگیری ،بیماردوری از افرادی  مانند پیشگیرانه به طور روزمره اقدامات 1بهداشت درمان و آموزش پزشکیوزارت های 

 هاروسیو انتشار از جلوگیری برای را عطسه یا دهان و بینی با دستمال کاغذی هنگام سرفه پوشاندن بینی، یا هاچشم لمس

 ماکناو  جهت مالقات بیماران هامارستانیب از رفتن به به و بمانند هخان در باید هستند مریض که افرادی .دنکنیم توصیه

وزارت بهداشت درمان و آموزش منتشره توسط  هایدستورالعمل باید هستند بیمار که کارگرانی. اجتناب کنند شلوغ عمومی

 .بمانند خانه در بیماری هنگام در و کرده رعایت را و کارمرکز سالمت محیط  -پزشکی 

 چیست؟  N19 ماسک  .3

 هاماسک این. کندیم خارج شودیم تنفس آن طریق از که هوایی از را ذرات که است تنفسی ماسک نوعی  N99ماسک  

 از ذرات انواعحذف  به قادر  99N  یهاماسک .کنندیم حذف را و بیشتر میکرون 3.3 کوچک بسیار ذرات از ٪99 حداقل

 .هستندی از هوای تنفس هاروسیو و هایباکتر جمله

 

                                                           
9 _ http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/ 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
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 ؟سازدیمجراحی متمایز  یهاماسکرا از   N19یهاماسک چیزی چه  .4

 را با هم مقایسه نموده است  N99جراحی و  یهاماسک 1جدول   

 N 19 و یجراح هایماسک تفاوت -9 جدول

 

 ماسک جراحی
 

 N99ماسک 

 

و توسط مراکز  موسسه ملی استاندارد توسط

 ودی شمجام ان مجاز 

موسسه  ،یتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ایانست تأیید و آزمون ارزیابی،

  مراکز مجاز  و ملی استاندارد ایران
 تأییدو  زمونآ

 یا پا شش برابر در و است مقاوم مایعات برابر در

بزرگ)پرتاب آب دهان،  بدن، قطرات مایعات اسپری

خطرناک)اسپری ذرات خون،  مایعات یا مخاط و ...(

 ردیگ بدن، ترشحات، ... از دهان و بینی فرد( مایعات

انتشار قطرات عفونی  .کندیم حفاظت کافی ایجاد

که توسط فرد بیمار توسط سرفه و عطسه ایجاد 

برای استفاده کننده  .دهدیمرا کاهش  شوندیم

 استنشاق  قابل اطمینانی در برابر سطح محافظت

 محافظ د ونکنهوابرد کوچک فراهم نمی ذرات

 شودینم محسوب فسیتن

 میکرون و بیشتر 3.3 به اندازه معلق ذرات برابر در استفاده کننده مواجهه
 .دهدمی کاهشرا  بزرگ قطرات و هاروسیوها، باکتری جمله از هوا موجود در

 

 نظر در هدف و کاربرد

 شده گرفته

 

بر روی صورت طراحی نشده و  یریجاگشل )برای 

مورد آنها ضرورتی انجام آزمون نشتی بندی در 

 ندارد(

 صورت گیری بر رویجا بایست به طور کامل بر روی صورت چسپیده و فاقد نشتی باشد(محکم )می

 آزمون انطباق به نیاز دارد نداردموضوعیت 

 نداردموضوعیت 
کامل بر روی  یریجاگباید از نظر  شودیمهر زمان که پوشیده  -

 صورت بررسی شوند.

ر ب یریجاگبه بررسی  نیاز

 روی صورت

 
 بهل اطراف از نشتی توسط کاربر استنشاق هنگام

 .افتدیم اتفاق های ماسک

  

 شود بر روی صورت قرار گرفته و پوشیده صحیح طور به که یدر صورت

 ماسک های لبه اطراف حداقل نشتی از کندیم استنشاق که کاربر هنگامی

 .افتدیماتفاق 
 نشتی

 بیمار بار تماس با هر از پس و  بودهیکبار مصرف 

 باید به صورت بهداشتی دفع شود.

 

بیمار  یا فرایندهای تولید آئروسل  بار تماس با هر از پس باید آل ایده حالت در

 هب شکل، هنگامی که  تغییر یا ایجاد مقاومت تنفسی، آسیب همچنین بعد از

 دهه شآغشت بدن سایر مایعات یا بینی ترشحات خون و شده یا به کثیف وضوح

 باید به صورت بهداشتی دفع شود. 

 هاتیمحدود
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 هانآ پوشیدن به قادر  افراد همه شود ایجاد هاماسکاین  طریق از تنفس هنگام است ممکن که پزشکی شرایط دلیل به  

 از تفادهاس الزم است قبل از  شروعهستند  هاماسکبرای اطمینان از اینکه قادر به پوشیدن ایمن  کارکنان/ کارگران .نیستند

 نیز ااقرار گیرند کارکنانی که بر اساس معاینات پزشکی توانایی استفاده  پزشکیتحت معاینه  انطباق انجام آزمون یا هاآن

 نیست. هاماسکرا ندارند باید در محیطی به کار گمارده شوند که نیازی به استفاده از این  هاماسک

صدای و  نهدرد قفسه سی، سرگیجه، تنگی نفسجهیزات حفاظت تنفسی عبارتند از عالئم مربوط به عدم توانایی استفاده از ت 

 خس خس هنگام تنفس

آزمون نشتی بندی و  مریکاآ طبق مقررات. است ضروری بر روی صورت N99 یهاماسککامل  یریجاگو  دنیچسب  

کارکنان الزامیست آزمون نشتی بندی  برای هاماسکاین به طور سالیانه و قبل از صدور مجوز استفاده از  هاماسکانطباق 

ار مثبت )آزمون فشنشتی بندی یهاآزمون قبل از هر بار استفاده ستیبایمو فرد استفاده کننده  شودیمتوسط کارکنان انجام 

 را انجام دهد تا مطمئن شود که ماسک به طور کامل روی صورت قرار گرفته و نشتی ندارد. و منفی(

 رخ ماسک هایلبه اطراف از نشتی کاربر حداقل استنشاق هنگام شود نشتی بندی و نصب یدرست به ماسک یدر صورت 

 .شودیم هدایت فیلتر سطح طریق از ی تنفسیهوا تمام تقریباً که است معنی بدان این .دهدمی

 بزرگ راتذو  قطراتاستنشاق  برابر در فقطاز کاربر  و هستند شل کامالً  N99های ماسک برخالف های جراحیماسک  

 به هاکماساین  بیشتر. نیست الزمجراحی  یهاماسکنشتی بندی برای  آزمون انطباق یا هیچ .کنندمیمحافظت  را تنفسی

 .کنندنمی جلوگیری ماسک لبه اطراف نشت از کاربر استنشاق هنگام در و کنندینم فیلتر هوا از را کوچک ذرات موثری طور

 است عطسه یا سرفه هنگام اطراف محیط آلودگی از جلوگیری برای بیماری منبع کنترل های جراحی برایماسک نقش  

 بپوشندجراحی  ماسک ایزوله هستند منزل در یا بیمارستان در زمانی که تا باید19کووید شده تأیید مشکوک یا بیماران

 .ندارد ماسک پوشیدن به نیازی تنهاست بیمار ی کههنگام

 ی به تنهایی برای کنترل عفونت کافیست؟جراح یهاماسکآیا استفاده از   .9

ها، پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه و ... باید اقداماتی نظیر شستن دست هاماسکخیر، همراه استفاده از  

 .همزمان انجام شود

 پایه الکلی شسته شوند. یهاژلبا آب و صابون یا  هادستجراحی الزم است  یهاماسکبعد از تماس با  

 به هیچ عنوان مجاز نیست. هاماسکاستفاده مشترک از  
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 جراحی قابلیت استفاده مجدد یا شستشو را ندارند. یهاماسک 

 د؟ندار آن پوشیدن به نیاز کسانی چه و چیست جراحی N19ماسک   .6

 دموجو خطرات برابر در محافظت به نیاز که بهداشتی درمانی یهامراقبت پرسنل استفاده جهت جراحی فقط N99ماسک  

 مورد بهداشتی درمانی مراقبت یهاطیمح از خارج در هاماسک این .شودیم توصیه دارند و اسپری( پا شش) مایعات و هوا در

 معرض در است ممکن یا هستند کار به مشغول استریل محیط در که یپرسنل فقط کمبود مواقع در. ردیگینم قرار استفاده

 .بپوشند را هاماسک این باید باشد داشته قرار( عمل اتاق) بدن مایعات یا خون های لکه یا اسپری زیاد، سرعت با پا شش

 استفاده به نیازی کنندیممراقبت  مشکوک یا شده تأیید 19کووید  بیماران که ازبهداشتی درمانی  یهامراقبتپرسنل  بیشتر

 .کنند استفادهمشابه  یا موارد N99 ماسک استاندارد از توانندیم و جراحی ندارد N99ماسک  از

بدون سوپاپ با  N99ماسک  یک از دیتوانیمنبود  دسترس در عمل اتاق در استفاده جراحی برای N99ماسک  یک اگر 

ی ظتفاح سپر یک مانند بدن مایعات خون و یباال سرعت با یهاانیجر محافظت در برابر به کمک یک شیلد صورت برای

 .استفاده کنید

 ؟ چیستاستاندارد  N19و ماسک های  یجراح N19ماسک تفاوت  .7

می باشد که منجر به  مایعاتدر برابر نفوذ  مقاومت آنها اصلی تفاوت ،هم بوده و هیچ تفاوتی ندارند مشابه ظاهری نظر از 

 محیط درزمانی که فرد  است؟ الزم سیال مقاومت این زمانی چه اماپذیرش و کسب تائیدیه سازمان غذا و دارو شده است. 

 اقات) بدن مایعات یا خون های لکه یا اسپری زیاد، سرعت با پا شش معرض در است ممکن یا بوده کار به مشغول یلاستر

 .باشد داشته قرار( عمل

 میتوانمی اقدامی چه - هستندشاکی  جراحی N19 هایماسک بودن کننده ناراحت و گرماز  کارمندان .8

 م؟یده انجام

 محافظت به و بوده مقاوم بدن مایعات زیاد سرعت با هایجریان مقابل در شودیم عثبا که 99N جراحی ماسک از الزامات  

 شود 99N معمولی ماسک یک نسبت بهآن  تنفسی مقاومت به بیشتر شدن منجر دتوانمی کند کمک استریل محیط از

 اندشده ینان( طراحی)سوپاپ اطم بازدم های دریچه بدون 99Nماسک جراحی  همچنین (کندمی ترسخت را از آن تنفس)
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 کارمندانیکردید برای  دریافت شکایتی اگر .شودیم حس معمولی 99Nماسک  از ترگرم ها ماسکاین  داخل اوقات بعضی که

 دندارن قرار بدن مایعات زیاد جریان معرض در بالقوه طور به یا کنندنمی کار استریل محیط یک در، کنندنمی جراحی که

 .باشید داشته نظر دررا  بازدم)سوپاپ اطمینان( دریچه با استاندارد 99N ماسک یک ازاستفاده 

  است یا خیر؟ آیا مناسب است(  اطمینان سوپاپ)بازدم  دریچه دارای من N19ماسک  .1

 آن محافظت را فراهم پوشنده بازدم برای بدون دریچه  N99 یهاماسکبه همان اندازه  بازدم دریچه با N99ماسک  

 برخی. شودانجام  ترراحت( بازدم) کشیدن نفس شودیمباعث  و کاهش را در برابر بازدم مقاومت بازدم ریچهد وجود کند.می

 ماسک داخل ایجاد شده در رطوبت شده و صورت شدن ترخنک باعث بازدم دریچه با ماسک که کنندیم احساس کاربران از

 یک در تهاجمی عمل یک طی در مثالً) شود نگه داشته ریلاست محیط یک باید که مواردی در به هر حال. دهدیمرا کاهش 

 نشده فیلتر بازدمی هوای تا دهدیم اجازه بازدم دریچه زیرا شود استفاده بازدم دریچه دارای یهاماسک نباید از( عمل اتاق

 .شود استریل محیط وارد 

 

 

 

 

 دار سوپاپ 99N  ماسک-1 شکل

، موسسه  یا حرفه بهداشت و ایمنی ملی انستیتوی شده دارای تأیید  آیا ماسک من که بگویم توانمیم چگونه .91

  است یا خیر؟استاندارد یا سازمان غذا و دارو ملی 

متاسفانه در حال حاضر در کشور امکان پیگیری اصالت ماسک های تولیدی توسط شرکت های تولید کننده داخلی وجود  

مصرف  و تولید هر بسته ماسک باید حداقل با اطالعات زیر برای سازمان ملی استاندارد گذاری شانهن الزامات مطابقندارد ولی 

 داخلی نشان گذاری شود: 

 یا توزیع کنند کننده تولید آدرس و تجاری نام یا نام -1

 / سری ساختبهر شماره -2 

 )سوپاپ اطمینان( بازدم دریچه
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 تعداد و محتویات شرح -3 

 ماسک نوع کردن مشخص برای کاال شرح -1

 تعداد در بسته ذکر -9 

 ذکر عبارت ساخت ایران -1 

 عملکردهای آوردن فراهم در که آن معادل یا مایعات برابر در مانع ،ترکیدن برابر در مقاوم توضیحی جمالت ذکر همچنین 

 دتأیی و برچسب شمارهدر مورد ماسک های وارداتی باشند  دارا ،است نیاز مایعات برابر در مقاوم صورت های ماسک در معادل

NIOSH باشدیم ین موسسها تأیید مورد یهاماسک شناسایی کلید.  

ی    هاکماس الزامات برچسب .ماسک یافت خود روی اوقات بعضی ماسک یا بندی بسته داخل یا روی توانمی را تأیید برچسب 

99 Nمورد تائیدNIOSH  شامل: عنوانNIOSH نام تعیین شده فیلتر تأییدیه، شماره (N99, N99, N133 

R99,P99,P99,P133) تند هس معتبر شما یهاماسک که کنید تأیید توانیداز طریق لینک زیر می که مدل هستند شماره و

 یا خیر؟ 

o NIOSH Certified Equipment List (CEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 ماسک مشخصات-2 شکل

 

 

 

 

ره شناسایی ماسکشما  

نام تعیین شده فیلتر: رتبه بندی عددی سطح 

اختصاص یافته و  1388به محصوالت تولیدی پس از مهرماه     ماسک فیلترینگ راندمان

 درج آن روی محصول الزامی است 

 NIOSHلوگوی 

 شماره مدل ماسک

 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html
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 جعلی نیست؟ ماسک من که یدفهم توانیم چگونه .99

 یهاماسک از انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ایمتاسفانه در حال حاضر در کشور ما این امکان وجود ندارد ولی  

 هااسکم مشخصات و تصاویر این ،کندیمپیدا  عاطال اندشدهعرضه  بازار ولی در آن می باشند تأیید فاقد که ییهاآن یا تقلبی

 به  آدرس خود سایت وب در کنندگان به خریداران و تولید برای اطالع و هشدار

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html ( 3و بارگذاری )شکل  ارسال

 .کندیم

 

 انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای یجعل تأییدیه یدارا هایماسک فهرست-3 شکل
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 است یا خیر؟ شده منقضی من بفهمم که ماسک توانمیم چگونه .92

 هبرگ به ندارد انقضا تاریخماسک  اگر .نیست هاماسکاز الزامات تائید این  99N یهاماسکبر روی  انقضا درج مطابق تاریخ 

 رد یریتأث( رطوبت یا دما مانند) نگهداری شرایط و زمان آیا اینکه مورد در سازنده اینکه با یاکنید  مراجعه کاربرراهنمای 

  . خیر مشورت کنید یا دارد هاماسکو عمر مصرف  عملکرد

  کنم؟ کار چه تاریخ گذشته ماسک یک با .93

 نظر در هاآن مفید عمر از ی بیشرا برا 99N هاماسک از استفاده در توانیم عرضه کاهش و تقاضا افزایش مواقع در 

 گذشت با. نکند عمل شده داده مجوز آن برای که برای شرایطی هاماسک که دارد وجود پتانسیل این وجود این با .گرفت

 هاآنندی ب نشتی و مناسب کیفیت بر تواندیم امر این که برود بین از بینی بند و بند مانند ییهامؤلفه است ممکن زمان

نشتی بندی  و بازرسی هاآناز  99N یهاماسک از استفاده از قبل  باید بهداشتی درمانی یهامراقبتکارکنان  .ذاردبگ تأثیر

 توسط شده تعیین هیدییتأ صدور الزامات که دیگر است ممکن شده منقضی یهاماسک عالوه بر این. دنده انجام را هاآن

انبار شده برای فراتر  99Nتنفسی  یهاماسکعرضه  1بیشتر به راهنمای تاطالعا برای. نکند پاس را سازمان ملی استاندارد

  .کنید از عمر مفید تعیین شده توسط سازندگان مراجعه

در  -91COVID طول شیوع بیماری در موجودی لوازم حفاظت فردی عمدی غیر کاهش از جلوگیری برای .94

 بگیریم؟ به کار باید را اقداماتی  چه درمانی بهداشتی مراکز

 یانز و ضرر از جلوگیری به تواندیملوازم این  منابع بر کنترل و لوازم حفاظت فردی تأمین فهرست موجودی بر نظارت 

 یهاستمیساز  باید .کند کمک اتفاق بیفتد تصادفی ضرر یا آسیب سرقت، اثر در است ممکن که موجودی عمدی غیر

بهره  شودمی استفاده هاماسکاز  انتظار حد از باالتر که واحدهایی بخش/ شناسایی و روزانه ردیابی برای موجودیکامپیوتری 

 زا مراقبت خاص هایبخش با متناسب بیشتر حفاظت یهایاستراتژ سازی پیاده برای تواندیم اطالعات این. برداری کرد

 درمانی بهداشتی سیستم یک در موجودی ردیابی همچنین. شود استفاده سرپایی مراکز یا یبیمارستان واحدهای مانند انبیمار

 .کند کمک منابعاین  توزیع سازی بهینه ولوازم حفاظت فردی  تحویل تأیید به تواندیم

                                                           
9 - https://www.cdc.gov/coronavirus/9191-ncov/release-stockpiled-N19.html 
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 دارد؟ وجود  N19ماسک های از استفاده طوالنی مدت یا استفاده مجدد   امکانیا آ .99

یعنی  بیمار با نزدیک ستما از پس هادفع بهداشتی ماسک معمول، روشو در شرایط عادی  عفونت کنترل اهداف برای 

مراکز بهداشتی درمانی و  19ولی در شرایط اضطراری مانند پاندمی کووید  باشدیم هاماسکاستفاده یکبار مصرف از 

دود مح مجدد استفاده یا مدت طوالنی استفاده، قبل از مشاهده کمبود ماسک توانندیمو واحدهای شغلی  هاکارگاهکارفرمایان 

  ا کنند.را اجر هاماسکاز 

کارشناسان  هیدییتأمنوط به مشورت و اخذ  N99 یهاماسکاستفاده طوالنی مدت یا استفاده مجدد از  یهااستیساجرای  

 .کنندیمکه برنامه حفاظت تنفسی را مدیریت  باشدیمای بهداشت حرفه

 روی از ماسک برداشتن دونب متعدد بیماران با نزدیک تماس برای ماسک از استفاده مدت طوالنی استفاده از منظور 

 گیری قرار همچنین و 19ی مانند کووید یکسان تنفسی پاتوژن به بیماران یابتال هنگام مدت طوالنی استفاده باشدمی صورت

 مصرف کاهش یهاحل راه از یکی مدت طوالنی استفاده .دارد کاربرد بیمارستانی یهابخش یا مخصوص یهااتاق در بیماران

 .است بوده هایریگه هم و ها میدانپ در هاماسک

 هر از بعد صورت روی از کماس برداشتن و متعدد بیماران با مواجهه در ماسک از استفاده بهمحدود  مجدد ستفادها 

 بعدی مواجهه در تا شودمی نگهداری مناسب شرایط در ههمواج هر از پسگردد که می اطالقتوسط یک کاربر   مراجعه

  .شود استفاده

 راهنمایبه  99N یهاماسکاز  مجدد استفاده یا مدت طوالنیریافت اطالعات بیشتر در ارتباط با استفاده برای د 

 مراجعه کنید.  1تنفسی یهاماسک س( :ویرو )کرونا 19  کووید و کنترل پیشگیری

 موثر هستند؟ -91COVID در پیشگیری از ابتال به  خانگی های ماسک آیا .96

 ماسک نبود شرایط توصیه می کنند که ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دربین المللی  مراجعدر حال حاضر  

جلو ) صورت که کل صورت شیلد همراه خانگی به هایماسک از راهکار آخرین عنوان به توصیه شده 99N جراحی یا  های

 .کنند استفاده -19COVIDن بیماران مبتال به د هنگام مراقبت و درماپوشانمی در را( چانه زیر صورت و اطراف و

ه شد انجام صورت تجاری های ماسک جایگزینی برای عنوان به خانگی های ای که برای بررسی کارایی ماسکدر مطالعه 

 دبای فقط خانگی ماسک ماسک های خانگی موثرند و نتیجه گرفتند یک برابر 3 های جراحی که ماسک )12(نشان داد است

                                                           
9 - http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/corona91.pdf 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/corona20.pdf
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ی وجود ماسک خانگ شود. گرفته نظر در آلوده افراد هوابرد تنفسی از قطرات انتقال از جلوگیری برای حل راه نآخری عنوان به

 .باشد نداشته محافظتی فرد هیچ که است این از بهتر

از طریق  زای ماریببه دلیل خروج هوای فیلتر نشده بازدم و عامل  (2)شکلی سوپاپ دار هاماسکاستفاده از یادآوری: 

کادر درمان در ارتباط و  91ی استریل، اتاق عمل و همچنین برای افراد مشکوک، مبتال به کووید هاطیمحوپاپ، در س

  نزدیک با این بیماران ممنوع است.
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 هادستکش

بهداشتی  یهامراقبت مراکز در -91COVID شده تأیید یا بیماران مشکوک از مراقبت برای دستکشی نوع چه .9

 د؟شومی توصیه درمانی

رار ق مورد استفاده درمانی بهداشتی مراکز در بیماران از روزمره مراقبت برای که بیمار معاینه مصرف یکبار یهادستکش  

 .هستند مناسب -91COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت برای ،ردیگیم

 شود؟ گرفته نظر در باید استاندارهایی چه هادستکش انتخاب هنگام  .2

، دستکش های کاربردی در عمل جراحی و امور پزشکی یهادستکش استانداردمشخصات لی استاندارد ایران سازمان م 

 .است کرده تدوینرا برای محافظت از بیماران و مصرف کننده ها در برابر انتقال آلودگی ها  معاینه پزشکی

 الستیک یباتترک نئوپرن(ن )کلروپر پلی ن یاایزور نیتریل، ،طبیعی الستیکیترکیبات  از هادستکش استاندارد مطابق این 

سطوح و  اختهس استایرن بوتادین الستیک التکس امولسیون ترکیبات و االستومر ترموپالستیک محلول یا استیرن بوتادین

خواص کششی، بسته بندی و نحوه نشانه گذاری برای تولید داخل و صادرات مشخص شده  آب بندی، کیفیت قابل قبول،

  .است

 یهامراقبتمراکز  در  -91COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت در دو جفت دستکشپوشیدن  آیا .3

 است؟ ضروری یبهداشتی درمان

 کرونا) 19کووید عفونت کنترلو  پیشگیری راهنمایهمچنین و بین المللی  راجعممنتشره توسط  یهاراهنمامطابق  

 COVID-19 شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت هنگامدرمانی  تیبهداش مراکز وکارکنان مراقبین ویژه( : ویروس

 .شودینم توصیه را مضاعف( هایپوشیدن دو جفت دستکش )دستکش
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 بهداشتی درمانی یهامراقبت مراکز در -91COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت هنگام آیا .4

 است؟ الزم آستین بلند یهادستکشاستفاده از 

COVID- شده تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت هنگام 1ی منتشره توسط مرکز سالمت محیط و کارهاراهنما مطابق 

 به حاضر حال در اما کرد آستین بلند استفاده یهادستکش از توانیم. نیست ضروریآستین بلند  یهادستکشاستفاده  19

 .شوندنمی توصیه ژهوی طور

 را بپوشم یا در آورم؟ هادستکش چگونه .9

و درآوردن پوشیدن صحیح نحوه راهنمای  گرفتههمراه تجهیزات حفاظت فردی که در اختیار شما قرار  آیا که ببینید  

ه اشد کلوازم حفاظت فردی ب نوع با متناسب باید هادستکشصحیح پوشیدن و درآوردن  خیر؟روش یا ها وجود دارددستکش

  در اختیار شما قرار گرفته است .

  .استفاده کنید 3جدولراهنمای از  ندارد خاصی قرار گرفته راهنمای شما لوازمی که در اختیار اگر 

های بهداشتی درمانی بسیار قبل و بعد درآوردن لوازم حفاظت فردی برای ارائه دهندگان مراقبت هادسترعایت بهداشت  

درصد الکل است یا شستشوی  99تا  13که حاوی  هادستباید با استفاده از ضدعفونی کننده الکلی  اهدستمهم است. بهداشت 

اند قبل از استفاده از به وضوح آلوده شده هادستثانیه است انجام شود. اگر  23با آب و صابون برای مدت حداقل  هادست

 را با آب و صابون بشویید. آنهاضدعفونی کننده الکلی 

 پوشیدن دستکش ها وجود دارد؟  برایحدودیتی خاصی آیا م .6

 .یا محلول الکلی تمیز و خشک کنیدآب و صابون  را با یتانهادستقبل از پوشیدن دستکش ها  

 ممنوع است.در زیر دستکش  و ناخن مصنوعی جواهرات مچ دست ی،حلقه، ساعت مچپوشیدن هر گونه  

 

  

                                                           
 درمانی بهداشتی مراکز وکارکنان مراقبین ویژه( : ویروس کرونا) 19کووید عفونت کنترل و پیشگیری راهنمای -1 
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 گان

 چه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیده توسط توصیه ش یحفاظت یهالباس جستجوی هنگام .9

 م؟یبگیر نظر در باید را معیارهایی

 ردمو حفاظتی یهالباس انتخاب برای پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتطبق بین المللی  راجعم ایهتوصیه طبق   

 عاتاطال و علمی مستندات بدن مایعات و خونی ها میکروارگانیسم برابر در محافظت جهت درمانی بهداشتمراکز  در استفاده

 رد مایعات برابر در مقاومو  نفوذ غیرقابل یهالباس مشخصات و آزمون یهاروش ،یالمللنیب و ملی استانداردهای به مربوط

  .کندمی تشریح درمانی را بهداشتی یهامراقبتمراکز 

استانداردها و  نیز  2پزشکی تجهیزات ارتقای انجمن و 1ستانداردا ملی از جمله موسسهبین المللی  مراجع از بسیاری 

  .اندکرده منتشر را مراکز بهداشتی درمانی درحفاظت فردی  یهالباسمربوط انتخاب و استفاده از  یهادستورالعمل

 ریسک و تخطراماهیت  درک حفاظتی یهالباس از صحیح استفاده و انتخاب کلید تجهیزات حفاظت فردی نوع هر مانند 

 نحوه منبع، عبارتند از: درمانی بهداشتی مراکزدر مواجهه  خطر ارزیابی برای مهم فاکتورهای از برخی. است هاآن مواجهه با

  .شودیم انجامتجهیزات حفاظت فردی  کاربر توسط که است هاییفعالیت نوع و مدتطول  تماس، انواع و فشار انتقال،

 ناناطمی) بپوشاندکامل به طور  را پشت و بدن اطراف ای گونه به است مهم بسیار پارچه یکاف همپوشانی ،ها گان در مورد 

 محافظتوی  بدن پشت ناحیه از هنوزیا اسکات قرار بگیرد  نشسته حالت درپوشیده  گان فردی که اگر که شود حاصل

 (.کندمی

 ؟شودیم توصیه -COVID  91 تایید یا مشکوک بیماران برای ی(لباسگان)  نوع چه .2

 مورددرمانی  بهداشتی یهامراقبت مراکز در بیماران از روزمره یهامراقبت در که مصرف یکبار استریل غیر یهالباس 

 .است مناسب -19COVID شده تأیید یا مشکوک بیماران توسط استفاده برای رندیگیم قرار استفاده

 

                                                           
9 - American National Standards Institute. 
9 -(AAMI): ANSI / AAMI PB01 
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 موجود -91COVIDدر برابر  ظتفاح جهت درمانی بهداشتی یهامراقبتمراکز  پرسنل برای یلباس نوع چه .3

 است؟

کارکنان در برابر  از که دارد وجود ییهالباس است، نشده درک کامالً به طور هنوز  -91COVID انتقالنحوه  که حالی در 

 زامناطق خاصی . شود انجام آلودگی سطح ریسک بر اساس باید لباسنوع  انتخاب. دنکنمی محافظت هاسمیارگان کرویم

 خون، با مستقیم تماس احتماالً که شوندمی تعریف (1)شکل  "بحرانی مناطق" عنوان به ایزوالسیون و جراحی یهالباس

 . دهدیم رخبا این مناطق بیشتر  عفونی بالقوه مواد سایر یا و بدن مایعات

 

 یجراح یها گان یبحران سطوح شکل -1 شکل

 گان جلوی قسمت کل (نواحی A ، B و C )باشند داشته حفاظتی را 1 سطح حداقل تا است الزم. 

  حداقل نواحیA  و B بحرانی مورد توافق هستند. مناطق 

 گان جراحی پشتی قسمت (ناحیه D )باشد غیر محافظتی است ممکن. 

شده که سطح یک  استاندارد چهار سطح عملکردی حفاظتی برای گان های جراحی تعریف یهاآزمونبر اساس نتایج حاصل از 

 است: 2سطح حفاظتی و سطح چهار باالترین سطح حفاظتی است که به شرح جدول  نیترنییپا
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 یجراح یها گان یحفاظت یعملکرد سطوح -2 جدول

عملکردی سطح 

 حفاظتی گان ها
 کاربرد توصیف

 1سطح 

 شودیماستفاده  سطح ریسک کمترین با یهاتیموقع در 

 کندیمرا فراهم  مایعات نفوذدر برابر  جزئی نعتمما 

 عملکرد ارزیابی برای لباس سطحروی  بر آب فشار ونآزم تنها 

 شودیم انجام حفاظتی

 بخش، اساسی یهامراقبت

 معاینه بیمارستان

 2سطح 

 شودیم استفاده پایین سطح ریسک با یهاتیموقع در 

 اب رخی مواجهاتب و ششپا طریق از مایعات بیشتر نفوذ از مانع 

 شودیم شدن خیس طریق از مایعات

 عبارتند از یحفاظت عملکرد ارزیابی برای آزمایش دو: 

o مقاومت در برابر آب 

o آزمون فشار هیدروستاتیک 

، یزنهیبخوریدی،  خون گیری

 ویژه، های مراقبتبخش

 پاتولوژی آزمایشگاه

 3سطح 

 شودیم استفاده متوسط سطح ریسک با یهاتیموقع در 

  اما کندیمخوبی فراهم حفاظت در برابر نفوذ مایعات عملکرد 

 شودینمنفوذ ناپذیر در نظر گرفته 

 عبارتند از یحفاظت عملکرد ارزیابی برای آزمایش دو: 

o مقاومت در برابر آب 

o آزمون فشار هیدروستاتیک 

موارد جهش خون شریانی، 

، خدمات تروما، اورژانس

 پزشکی داخل وریدی

 1سطح 

 شودیم استفاده باال سطح ریسک با یهاتیموقع در 

  ندکیمباالترین سطح عملکردی در برابر نفوذ مایعات را فراهم. 

  برای بیشتر از یک ساعت  هاروسیواز نفوذ هر گونه مایعات و

 .کندیمجلوگیری 

 عملکرد 3تا 1 سطح برای شده انجام یهاآزمون سایر بر عالوه ، 

اوی ویروس آزمون شده با خون شبیه سازی شده ح حفاظتی

گان آزمون  دونش یافت ویروس هیچ ونآزم پایان در اگراست. 

 را گذرانده است.

 ، ها پاتوژن برابر در مقاومت

 غیر) عفونی یهایماریب

 مقادیرمواجهه با  ،( هوابرد

طی دوره  مایعات معرض زیاد

 مدت طوالنی های

 

 

 هک ایزوالسیون هایلباس از داشت وجودبزرگ  بحرانی منطقه یک به نیاز وبود  زیاد و متوسط آلودگی سطح خطر اگر 

 .کنید استفاده دارندرا  زیاد تا متوسط محافظت ادعای

 فادهاست جراحی یهالباس از زیاد یا متوسط کم، آلودگی سطح ریسک با درمانی بهداشتی یهامراقبت یهاتیفعال برای 

 .شوندیم پوشیده درمانی بهداشتی مراقبت لپرسن توسط جراحی مراحل طی هالباس این. شودیم
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 سطح نیترنییپا یا حداقل کنندیم ادعا که ییهالباس از دیتوانیم باشد حداقل یا کم بدن مایعات ریسک مواجهه با اگر 

 یهاتیفعال برای یا تهاجمی یهاروش ،جراحی عمل حین در نباید هالباس اینکنید  استفاده کنندیم نیتأمرا  حفاظتی

 شوند. پوشیده باال به متوسط با ریسک بیمار از یمراقبت

 دارد؟ وجود سرهم یهاروپوش و)گان(  لباس بین تفاوتی چه  .4

 رابرب در محافظت برای یدرمان یبهداشتمراکز  در استفاده مورد حفاظتی لباس انتخاب برایبین المللی  راجعم توصیه  

 .کندیم فراهم را سرهم یهاروپوش و انگ بیشتر مقایسهامکان  ،بدن مایعات و خون یها میکروارگانیسم

 بهداشتی هایمراقبت کارکنان برای کلی طور بهبوده و  ترراحت سرهم یهاروپوشاز  در آوردن گان مخصوصاًپوشیدن و  

 آموزش ملعوا این همچنیناست  بیشتر ونددفع شو  استفاده درستی به اینکه احتمال رو این از و هستند آشنا بیشتر درمانی

 .کندیم تسهیل نیز را هاآن از صحیح استفاده

پشت و  ،کمر ،پاها جمله از بدن کل پوشش برای زیرا کنندمی نیتأمرا  درجه 313 حفاظت معموالً سرهم  یهاروپوش  

 .کنندینم نیتأم را بدن کل از مداوم محافظت ایزوالسیون/ جراحی یهالباس. اندشده طراحی نیز سر اوقات گاهی وسینه 

 .پوشانندیمتا ساق پا را  فقط معمول طور به و را داشته پشتباز شدن از قسمت  احتمال هاآنزیرا 

 یایفاکتوره و هالباسبه  شده اضافه الیه دلیل به سرهم یهاروپوش با مقایسه درها گاندر شده ایجاد ییگرما تنش میزان  

 .بود خواهد کمتر سرهم یهالباس پوشش داده شده توسط گان ها از  مساحتکل  ،هااحی گاندهانه در طر مانند

 ؟چگونه است گانو درآوردن  دنیپوشنحوه صحیح   .9

 پوشیدن و ی نحوهحاوی برگه راهنما گرفتهلوازم حفاظت فردی که در اختیار شما قرار  آیا که و ببینید کنید بررسی 

خاص این  نوع با متناسب بایدلوازم حفاظت فردی وردن آپوشیدن و در روش ؟خیر یاهست  دی لوازم حفاظت فر وردن آدر

 .باشد ستدسترس شما در کهلوازم 

 اقدام کنید. 3جدول  ندارد مطابق راهنمای خاصی راهنمایلوازم حفاظت فردی که در اختیار شما قرار گرفته  اگر 

 مهم 1درمانی بهداشتی هایمراقبت دهندگان ارائه برایحفاظت فردی لوازم  درآوردن بعد و قبل هادست بهداشترعایت  

 شستشوی یااست  الکل درصد 99 تا 13 حاوی کهها دست الکلی کننده ضدعفونی از استفاده با باید هادست بهداشت .است

                                                           
1 - Health Care Providers 
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استفاده از  ازقبل  اندشده آلوده وضوح به هادست اگر. شود انجام است ثانیه 23 حداقلمدت  برای صابون آب و با هادست

 را با آب و صابون بشویید. هاآن الکلی کننده ضدعفونی

 -91COVID که بیمار مشکوک به خدمات اورژانسی  سرهم به عنوان جایگزین گان در یهالباسپوشیدن  آیا .6

 نیاز به انتقال اورژانسی دارد قابل پذیرش است؟ 

 یهاتیفوراورژانس یا  توسط نقل و حمل و مراقبت درمانی، مرکز یک شده کنترل محیط در بیمار از مراقبت خالف بر 

 به مشکوک بیماران انتقال و مراقبت هنگام در .منحصر به فردی است هایچالش دارای آن ماهیت دلیل به پزشکی

19COVID-، و اسبل مقایسه برای بالینی مطالعه هیچ که حالی در .است گان برای یقبول قابل جایگزین یک لباس سرهم 

 از مراقبت حین درو  بالینی یهاطیمح در بهداشتی یهامراقبت کارمندان توسط دو هر است، نشده انجامسرهم  روپوش

 پوشاندن برای زیرا کنندیم محافظت درجه 313 از معموالً سرهم یهالباس .اندگرفته قرار استفاده مورد موثری به طور بیمار

 از خیبر برای است ممکن بیشتر بدن پوشش این .اندشده طراحی نیز سر اوقات گاهی و نییپا و کمر ،پاها جمله از بدن کل

 ایشافز باعث است ممکن پارچه کل مساحت دلیل به وجود این با .باشد ضروری پزشکی بیمار نقل و حمل در درگیر کارهای

م سره یهالباسصحیح  دن و درآوردنپوشی نحوه آلودگی،خود  از جلوگیری آموزش .شود گان با مقایسه در ییگرما استرس

 .است ترراحتگان  در مقایسه گان و لباس سرهم پوشیدن و درآوردن .است برخوردار زیادی اهمیت از
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 یفرد حفاظت لوازم درآوردن و دنیپوش یبرا یراهنما-3 جدول

 حفاظت فردی لوازم پوشـــیدنترتیب 

 درآوردن و پوشیدن روش. بود خواهد متفاوت ازیمورد ن احتیاطی اقدامات سطح به توجه با شده تفادهلوازم حفاظت فردی اس نوع

 .باشد فردی حفاظت لوازم خاص نوع با متناسب باید فردی حفاظت لوازم

 گـان-9 

 کمر دور و بپوشاند هادست مچ انتهای تا را بازوها زانوها و تا گردن از را تنه 

  .شود پیچانده

 خوردمی گره کمر و گردن شتپ در. 

 ماسـک-2
 دهید.  قرار گردن و سر وسط در االستیک نوارهای یا ایمنی اتصاالت 

 و محکم کنید وصل بینی استخوان روی را پذیر انعطاف باند.  

 بپوشانید مناسب طور به را چانه زیر و صورت. 

 .انطباق ماسک را بررسی کنید 

 ت)وایزر(صور محافظ شیلد یا محافظ عینک -3
 به صورت  و دهید قرار و صورت هاچشم روی

 کنید تنظیم را هاآن متناسب

 هادستکش -4
 دستکش تا روی مچ گان را بپوشانند.  هایآستین 

 

 

 کار ایمن استفاده کنید یهاروشبرای محافظت از خود و محدود کردن انتشار آلودگی از 

 .دینگه دارخود را از صورت دور  یهادست

 از دست زدن به سطوح خودداری کنید. د امکانحتا 

  را تعویض کنید هاآناند به شدت آلوده یا پاره شده هادستکشهنگامی که 

 را فراموش نکنید. هادستانجام بهداشت 
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 (9چگونه به طور ایمن  لوازم حفاظت فردی از تن درآوریم )نمونه 

با مواد بالقوه عفونی  را خود مخاطی غشاهای یا پوست لباس، اینکه بدون دارد وجود فردی حفاظت لوازم ایمن درآوردن برای مختلفی یهاروش

 پس از ترک را در بیاورید هاماسکجز ه لوازم حفاظت فردی ب کنید. در این صفحه یک مثال آورده شده است. قبل از خروج از اتاق بیمار کل آلوده

 .را به ترتیب زیر درآورید فردی حفاظت لوازمستن درب ماسک را درآورید. اتاق بیمار و ب

 هادستکش -9 
  آلوده است! هادستکشسطح بیرونی 

 را خود دستان بالفاصله ،اندشده آلوده هادستکش درآوردن هنگام شما دستان اگر 

خود استفاده  یهادستضدعفونی کننده الکلی برای ضدعفونی کردن  یک از یا بشویید

 کنید.

 از را لاو دستکش و بگیرید را دیگر دست کف قسمت دار دستکش ستد یک از استفاده با 

 .کنید خارج دست

 دارید نگه دست دستکش دار با را شده درآورده دستکش.  

 ا ب را  دوم دستکش و ببرید دست در مچ دستکش زیر را دستکش بدون دست انگشتان

  .کنید خارج کشیدن روی دستکش اول

 دیندازیبفونی را در سطل زباله های ع هادستکش. 

 عینک یا شیلد محافظ صورت  -2
 ها آلوده است! شیلد یا محافظ سطح بیرونی عینک 

 آلوده صورت شیلد محافظ یا عینک درآوردن حین در شما دست اگر 

ضدعفونی کننده  با یک یا بشویید بالفاصله را خود یهادست شد،

 الکلی ضدعفونی کنید.

 درآوردید پشت از را صورتمحافظ یا شیلد  عینک یوشگقطعه  یا سر پشت نوار برداشتن با. 

 دیندازیبعفونی  زباله ظرف در صورت نیاغیر  در. دهید قرار بازیافت برای شده مشخص ظرف در است، مجدد استفاده قابلعینک محافظ یا شیلد  اگر. 

 گان -3
  هستندآلوده  گان یهانیآستو  جلوییسطح! 

 با  یا بشویید بالفاصله را خود هایدست شد، آلوده گان درآوردن حین در شما دست اگر

 ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی کنید. یک

 دا پی تماس بدن با هانیآست هاگره باز کردن هنگام که باشید مراقب و باز را گان بندهای

 .نکنند

 آن دست بزنید یداخلبه قسمت  فقط و کشیده هاشانه و گردن طرف از را گان. 

 چاندن به طرف بیرون جمع کنیدگان را با پی 

  دیندازیبعفونی  زباله ظرف درگان را تا کرده یا به همان صورت جمع شده. 

 هاماسـک -4
  به آن دست نزنید. !استآلوده خارجی ماسک سطح 

 را  هاآن شد، آلوده تانیهادستماسک  درآوردن حین اگر 

ی ضدعفونی کننده الکلی ضدعفون با یک یا بشویید بالفاصله

 کنید.

 بدون و را باز باالیی بندهای سپس ماسک پایین بندهای ابتدا 

 در آورید. را آنماسک  جلوی کردن لمس

 دیندازیبرا در سطل زباله های عفونی  ماسک. 

را بشویید یا بالفاصله پس از درآوردن همه  تانیهادست  -9

 یهادستضد عفونی کننده الکلی  کیبا لوازم حفاظت فردی 

 .ضد عفونی کنید خود را

را انجام  هادستآلوده شده بهداشت  تانیهادستبالفاصله بعد از در آوردن همه لوازم حفاظت فردی یا بین هر یک از مراحل فوق اگر 

 دهید.
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 (2چگونه به طور ایمن  لوازم حفاظت فردی از تن درآوریم )نمونه 

 با مواد بالقوه عفونی آلوده را خود مخاطی غشاهای یا پوست لباس، اینکه بدونظت فردی درآوردن ایمن لوازم حفا برایکه  دیگری روش اینجا در

 وازملستن درب ماسک را درآورید. پس از ترک اتاق بیمار و ب را در بیاورید هاماسکلوازم حفاظت فردی بجز  قبل از خروج از اتاق بیمار کل کنید.

 .را به ترتیب زیر درآورید فردی حفاظت

  هاو دستکشن گا -9 
  گان آلوده هستند! یهانیآستسطح جلویی و 

 با یک های خود را بالفاصله بشویید یااگر دست شما در حین درآوردن گان آلوده شد، دست 

 ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی کنید.

 شوند جدا ی گان بندها تا کنید دور خود بدن از و بگیرید هادستکشبا  را روپوش جلوی.  

 کنید به طرف داخل آن را جمع فشرده صورته بیا  کنید تا را آن گان رآوردند هنگام. 

 قسمت فقط. درآوردید نیز را دستکش همزمان طور به ،دیآوریم در را گان که همان طور 

را در سطل  هادستکشگان و کنید لمسعریان خود  یهادست با را گان و هادستکشداخلی 

 .دیندازیبزباله های عفونی 

 عینک یا شیلد محافظ صورت  -2
 ها آلوده است! شیلد یا محافظ سطح بیرونی عینک 

 آلوده صورت شیلد محافظ یا عینک درآوردن حین در شما دست اگر 

ضدعفونی کننده  با یک یا بشویید بالفاصله را خود یهادست شد،

 الکلی ضدعفونی کنید.

 درآوردید پشت از را صورتشیلد محافظ یا  عینک یگوشقطعه  یا سر پشت نوار برداشتن با. 

 دیندازیبعفونی  زباله ظرف در صورت نیاغیر  در. دهید قرار بازیافت برای شده مشخص ظرف در است، مجدد استفاده قابلعینک محافظ یا شیلد  اگر. 

 هاماسـک -3
  به آن دست نزنید. !استآلوده خارجی ماسک سطح 

 را  هاآن د،ش آلوده تانیهادستماسک  درآوردن حین اگر 

ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی  با یک یا بشویید بالفاصله

 کنید.

 بدون و را باز باالیی بندهای سپس ماسک پایین بندهای ابتدا 

 در آورید. را آنماسک  جلوی کردن لمس

 دیندازیبرا در سطل زباله های عفونی  ماسک. 

ن همه را بشویید یا بالفاصله پس از درآورد تانیهادست  -9

 یهادستضد عفونی کننده الکلی  کیبا لوازم حفاظت فردی 

 .خود را ضد عفونی کنید

را انجام  هادستآلوده شده بهداشت  تانیهادستبالفاصله بعد از در آوردن همه لوازم حفاظت فردی یا بین هر یک از مراحل فوق اگر 

 دهید.
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شده است؛ جهت کسب اطالعات  تدوین (کروناویروس) 91کووید کنترل و پیشگیری مورد استفاده در  فردی حفاظتلوازم 

 رکزم -شکیی تخصصی تدوین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزعمومی و تخصصی بیشتر به سایر راهنماها

 "مراجعه کنید  /http://markazsalamat.behdasht.gov.irسالمت محیط و کار به آدرس: 
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