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 استفاده از ماسک برای عموم 

 (COVID-19) 2019در مقابله با بیماری کورونا ویروس جدید

 بزنیم؟ صورت به ماسک باید -1

 در مردم چين، مرزهاي از بيرون به آن سرايت و جديد كرونا ويروس گسترش با همزمان 

 نمونه بارزترين. شوندمي متوسل پيشگيرانه هاياقدام به و اندشده نگران كشورها از بسياري

 .ديد مختلف كشورهاي در مردم توسط ماسك پوشيدن در توانمي را هااقدام و نگراني اين

 چندان راهكاري است، شده مشاهده ندرت به ويروس كه مناطقي در ماسك از استفاده

 .نيست منطقي

 دبزنی صورت ماسک باید خودتان از حفاظت برای آیا که ایدشده مردد هم شما شاید -2

 .نه یا

 و ندارد ضرورتي اغلب ماسك از استفاده كه گويندمي جاها اغلب در بهداشتي مسووالن 

 زا استفاده با كه است اين داليل از يكي. نباشد هم كنندهكمك اصوال است ممكن درواقع

 است ممكن كه حالي در شوندمي حفاظت ويروس برابر در كه كنندمي فكر مردم ماسك

 .نباشد گونهاين

  البته .كنيد حفظ او با را خود فاصله عاليم سرماخوردگي دارد كسي اگر كه است اينتوصيه 

 اصلهف اين بايد هستيد نگران اگر اما نباشد، كرونا ويروس الزاماكه بيماري وي  است ممكن

 .كنند طي را متر يك از بيشتر بتوانند ذرات اين كه رودنمي گمان. كنيد حفظ را

 در است، متفاوت بسيار زنندمي ماسك مردم از بسياري كه جايي يعني چين در موضوع اين 

 زيادي ميزان كه است اين دليلش و دهند انجام را كار اين كه شده تاكيد مردم به اين واقع

 هايهتوص. كنندمي حفاظت مردم ساير از كار اين با و است شده منتشر كشور اين در ويروس از

 .است متفاوت مختلف، كشورهاي در ماسك از استفاده مورد در
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 در كا،امري و بريتانيا مانند است بوده اندك بسيار ويروس به ابتال تعداد كه كشورهايي در 

زيرا قانون .شودنمي محسوب معقولي پيشگيرانه اقدام هم چندان ماسك پوشيدن مجموع

كلي آن است كه بيمار يا مراقبين وي بايد ماسك بزنند و كاربرد ماسك در اماكن عمومي 

ار مگر در فاصله نزديك با بيم ي توصيه نمي شودتوسط افراد سالم و بدون عاليم سرماخوردگ

توسط آداب عطسه و سرفه رعايت داراي عاليم سرماخوردگي )در محيط بسته( باشند و 

 گردد.نمي بيمار 

 رسد؟می دیگر فرد به فردی از چگونه ویروس -3

 افرادي طريق از آنها كه دانيممي بنابراين هستند؛ هوازي هايويروس ، كرونا ويروس خانواده 

 نممك عطسه و سرفه اين از حاصل ذرات. شوندمي منتشر هوا در كنندمي عطسه و سرفه كه

 شينندبن مختلفي سطوح روي يا شوند كشيده او بدن داخل به ديگري فرد دم توسط يا است

 وارد و بروند هاچشم يا بيني دهان، سمت به دست طريق از بعد و لمس بقيه توسط بعدا كه

 .شوند فرد آن بدن

 است؟ موجود بازار در هاییماسک نوع چه -4

 يك . در بطور كلي دونوع ماسك وجود دارد: ماسك يكبار مصرف و ماسك چند بار مصرف

 ) غير طبي (و معمولي ) جراحي/بيمارستاني(ديگر ماسكها داراي انواع طبيطبقه بندي 

 جراحي معمول هايماسك نظر به بينيم،مي تصاوير در اغلب كه هاييماسك نوعهستند. 

 ددار وجود هم ماسك از ديگري نوع. شوندمي پوشيده عمل اتاقبيمارستان و  در كه هستند

   كه داراي استانداردهاي مختلف هستند)ماسك گوينديمماسك تنفسي مخصوص  آن به كه

)با فيلتر  گرد و متفاوت شكلمعموال  و ( FFP2و يا داراي استاندارد  N 95داراي استاندارد 

 سرايت از جلوگيري براي است ممكن جراحي استاندارد هايماسك. دندارو يا بدون فيلتر( 

 از يدتواننمي مثال. شوندنمي محسوب نفوذناپذير وجههيچ به اما باشند، موثر ذرات از بخشي

 اليه در ذرات اين اين، بر عالوه. كنيد جلوگيري ماسك هايلبه طريق از ويروس ذرات ورود

 تاندست به برداريد تانصورت از را ماسك خواهيدمي وقتي و شوندمي جمع ماسك بيروني

 درست راه. شويد مبتال است ممكن هم باز بزنيد تانصورت به را هادست اگر و چسبندمي
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 تصور از را آن جانبي بندهاي گرفتن طريق از فقط كه است اين ماسك نوع اين برداشتن

 .برداريد

 خصوص رنگ ماسكها و كاركرد آن مي  سوالي كه گاها مورد پرسش قرار مي گيرد در

باشد.بطور كلي رنگ ماسكها نقشي در عملكرد ماسك ندارد و بسته به نظر كارخانه سازنده 

متفاوت مي باشد. مسئله مهم آنست كه بايد استانداردهاي توليد ماسك بر اساس عملكرد 

 رعايت شده باشد.)طبي يا غير طبي ( تعريف شده 

 تنفسي مخصوص   ماسكN95   برابرمخصوص كادر درماني در بيمارستان است و آنها را در 

 و مگرهم و براي استفاده در خارج بيمارستان توصيه نمي شوند زيرا  كندمي  فاظتح ذرات

 را ماسك اين وقتي. نيست ساده چندان آن ازصحيح  استفاده درست هم و هستند ناراحت

ه همين دليل ب شودمي روروبه اختالل با هم و وار است دش با آن تنفس زنيدمي صورت به

مي شود كه ياد آور مجددا  .بايد چندين بار توسط پرسنل مورد استفاده و تمرين قرار گيرد

در هنگام ارائه خدمات و در مواجهه با بيماران محل مصرف این ماسک در بیمارستان 

 مي باشد.خاص بهداشتي و درماني 

 کنم؟ محافظت خودم از باید چطور پس -5

 ينا. بشوييدو با دقت با روش صحيح  را تانهايدست. بشوييدبطور مكرر  را تانهايدست 

 به پوستي از و دست به دست از راحتي به ويروس چون است مراقبت راه ترينمهم احتماال

 د،داري شكميزي آنها به ت يا ايدنشسته را تانهايدست اگر. شودمي منتقل ديگر پوست

ه يا سرف خواهيدمي اگر. نكنيد نزديك تانبيني يا دهان ها،چشم، به وجههيچ به را تاندست

 و كنيد استفادهيا آستين پيراهن خود بعنوان پوشش   كاغذي دستمال از كنيد عطسه

 بالهز سطليك كيسه پالستيكي انداخته و درب آنرا گره زده و در  در را دستمال بالفاصله

 .بشوييد را تاندست و بيندازيد

 است راهي تنها اين كنيد، عطسه تانآرنج داخلي قسمت داخل نداريد، كاغذي دستمال اگر 

 جلوگيريافراد و سطوح  بقيه به آن سرايت و شما هايدست به ويروس سرايت از كه

 ستي بشوييد.البته در اولين فرصت ممكن لباس و محدوده آرنج را بدر.كندمي


