
 

 استفاده از پوشش ها و وسایل حفاظت فردی و نحوه پوشیدن و در آوردن آنها

و با توجه به نوع فعالیت، انجام داده و براساس آن پوشش ها  هرکشوری باید در ابتدا ارزیابی ریسک را در مورد عامل بیماریزا

به انواع پوشش ها  (primary Barrier) سدهای حفاظتی اولیه  جملهاز و وسایل حفاظت فردی را تعیین و تامین نماید.

مود و غیره می توان اشاره ن ، سانتریفوژهای دارای باکت درپوش دارکابینت های ایمنی بیولوژیکو وسایل حفاظت فردی، 

  در نظر گرفته شده جهت کار در آزمایشگاه تعیین و اجرا گردد.و سطح ایمنی زیستی ریسک اساس برنامه ارزیابی  که باید بر

 وه صحیح استفاده و ترتیب پوشیدن و درآوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی نح

 .لباس، پوست و مخاط فرد و نیز سرایت آلودگی از فرد  به همکاران، جامعه، خانواده و محیط زیست دارد

  وسایل حفاظت فردی را تمرین کند. شخص باید قبال نحوه استفاده و ترتیب پوشیدن و درآوردن پوشش ها و 

   ،شخص باید از فرآیندهای نگهداری، آلودگی زدایی و روش های ذخیره پوشش ها و براساس نوع وسایل حفاظت فردی

دفع و که پوشش ها و وسایل حفاظت فردی یک بار مصرف نیستند(، وسایل حفاظت فردی ، جهت استفاده بعدی)در مواردی

وسایل حفاظت فردی که یک بار مصرف نیستند، هر بار بعد از استفاده باید تمیز شده و در صورت باشد.  صحیح آنها، آگاه

 آلودگی، با مواد مناسب گندزدایی گردند.

 .باید موارد مذکور مستند گردیده و آموزش های الزم در این خصوص ارائه شده باشد 

  ساس نوع و دامنه فعالیت و اجرای برنامه ارزیابی بیوریسک بر ا، نوع و موقعیت استفاده از پوشش ها و وسایل حفاظت فردی

عینک  ماسک جراحی، ، گان آستین بلند،Coverallsشامل دستکش نیتریل یا التکس ترجیحا )بدون پودر(، روپوش، گان 

و (face shields (visors))حفاظ صورت یا وایزور ، Safety Goggle)گاگل ایمنی) یا (Safety Glasses)ایمنی

 ، تعیین می شود. (Hair cover)، روکش مو(Footwear )روکش کفش

 .پوشش ها و وسایل حفاظت فردی باید با کیفیت مطلوب و در اندازه های مناسب تهیه شوند  

 N95 مورد تایید N95از ماسک استفاده شود،  N95در مواردی که براساس برنامه ارزیابی ریسک، باید از ماسک 

(United States Standard NIOSH N95) or FFP2 (European Standard EN149:2001) 

respirators  انجام مانور با و حتما بعد از پوشیدن ماسک  نموده ستفادهامناسب  در اندازهfit test  یا(seal-check )

جذب  مترمیکرو 4/0تا 0/ 3یشتر یا مساوی ببا اندازه درصد ذرات  95تا  N95، 94.در ماسک از عدم نشت هوا مطمئن شوند

ریش تست سوکروز، درخواست شود.وسایل الزم جهت ز شرکت، ا N95ماسک  هت بررسی نشت هوا درد همچنین جمی شون

 را کاهش دهد.  آنماسک، می تواند کارایی  تثبیتهای بلند بدلیل ممانعت در 



  در صورت استفاده همزمان از ماسکN95  و عینک، ترجیحا باید ماسک مقاوم به نفوذ مایعات باشد. در صورتی که

 ماسک به همراه محافظ صورت یا شیلد استفاده شود نیازی نیست که ماسک ضد آب باشد.

  .جهت حفاظت چشم باید از عینک ایمنی )یا گاگل ایمنی( و یا شیلد استفاده نمود 

 یشگاهی ، گان یکبار مصرف را بر روی روپوش قبلی پوشید.می توان برای جلوگیری از آلودگی روپوش آزما 

  ،وسایل شخصی مانند زینت آالت را به دلیل اینکه عالوه بر امکان آلودگی، ممکن است باعث پارگی دستکش شوند
در موقع شستن دست، تمام اطراف و زیر آن به  اگر از حلقه ازدواج استفاده می شود، حلقه ساده بوده و.بایددرآورد

 وبی شسته شود. خ

 .همچنین باید لباس های شخصی فرد با پوشش های حفاظتی، پوشانده شود 

  .از کفش های با رویه بسته باید استفاده کرد. در صورت لزوم باید از روکش کفش استفاده شود 

 نند. افرادی ایجاد می ک دستکش های از جنس نیتریل و التکس محافظت بیشتری در مقایسه با دستکش های وینیلی

 که پوست دستشان به پروتئین التکس، آلرژی دارد، می توانند از دستکش نیتریل استفاده کنند.

ی مرئی بررسی کنید. چون در نحوه آلودگی قبل از درآوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی، آنها را ازنظر آلودگ •

 .که باعث آلودگی بدن و سایر پوشش ها نشویدو در آوردن آنها نقش تعیین کننده ای دارد، زدایی 

، از حرکات اضافی خودداری در هنگام در آوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی جهت جلوگیری از پخش آلودگی •

 کنید.

شست و شوی دست دسترسی داشته  ترجیحا در محلی پوشش ها و وسایل حفاظت فردی را در آورید که به سینک •

 باشید.

 از نحوه پوشیدن و در آوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی اشاره می شود : به نمونه هاییدر تصاویر زیر، 

 وسایل حفاظت فردی مراجعه نمایید. به مبحث پوشش ها وپوشیدن و در آوردن  در خصوص انتخاب و نیز نحوه •

و ریسک آلودگی زیاد باشد و یا به خصوص احتمال انتقال آئروسل ها از داشته  وجود یبیماری زای خطرناک عاملکه  در مواردی •

حداکثر وسایل حفاظت فردی زیر به ترتیب جهت پوشیدن راه تنفس وجود دارد، می توان با توجه به اجرای برنامه ارزیابی ریسک از 

(Donning)  و در آوردن(Doffing) :استفاده نمود 



 

 کنترل عفونت به کلیه کارکنانارائه آموزش های الزم به خصوص  •

 مشخص نمودن منطقه تمیز و منطقه آلوده و یا بالقوه آلوده •

گان)بدون کاله(، حفاظ صورت، دو جفت دستکش،  شامل حضور ناظر آموزش دیده با چک لیست و پوشیدن لباس های حفاظتی •

 روکش کفش 

 :زیادمراحل پوشیدن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در موارد ریسک بسیار 

 ثانیه  30تا  20ا روش صحیح شست و شوی دست به مدت یضدعفونی نمودن دست با ماده ضدعفونی کننده با پایه الکلی  •

 پوشیدن اولین جفت دستکش  •

 نشستن بر روی صندلی و پوشیدن روکش کفش •

 پوشیدن گان  •

فشار بر قسمت باالی ماسک قرار گرفته بر  -)درست قرار گرفتن بندها و امتحان کردن آن برای نشت هوا(N95 پوشیدن ماسک •

 روی بینی در بعضی از انواع( 

 پوشیدن روکش مو 

 و قرار دادن لبه آن روی سر آستین گان  پوشیدن دستکش دوم 

 صورتیا حفاظ  پوشیدن شیلد 

 



 

 

 :ردی در موارد ریسک بسیار زیادمراحل در آوردن پوشش ها و وسایل حفاظت ف

 

 گندزدایی نمودن دستکش های بیرونی •

 نشستن روی صندلی و بیرون آوردن روکش کفش •

 گندزدایی دستکش بیرونی و بیرون آوردن آن  •

 صورتیا حفاظ  در آوردن شیلد •

 )گرفتن آن از قسمت باالیی سر(روکش موبیرون آوردن  •

  گندزدایی دستکش زیرین •

 گان)در این مرحله ناظر می تواند کمک کند(بیرون آوردن  •

 گندزدایی و بیرون آوردن دستکش زیرین و پوشیدن دستکش جدید  •

 )بدون تماس دست با قسمت جلویی ماسک(N95بیرون آوردن ماسک  •

 گندزدایی نمودن دستکش •

 گندزدایی نمودن کفش •

 گندزدایی نمودن دستکش و دور انداختن آن •

 ضدعفونی نمودن دست •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ایمنی زیستی( 2شرایط معمول )سطح مراحل پوشیدن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در 

 

 

 

 

 



 

 

 ایمنی زیستی 2شرایط معمول یا سطح مراحل در آوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

در ابتدا با کمک دست راست، کف و قسمت باالی دستکش دست چپ را گرفته و آن را در حالت پشت و رو، از 

دست خارج نموده و دستکش دست چپ را در کف دست راست جمع کرده و نگه می داریم. سپس با کمک دو 

ته و ا گرفانگشت دست چپ)انگشت اشاره و انگشت کناری آن( قسمت زیرین دهانه دستکش دست راست ر

و با نوک انگشت دست چپ قسمت  گردانیمکه در وسط دست نگه داشته ایم، بر می  آن را بر روی دستکشی

 می اندازیم. پسماندداخلی دستکش را گرفته و در کیسه مخصوص جمع آوری 

 

 
 

 



 

 


