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  )۱۹-کووید( ۲۰۱۹بیماری ویروس کرونا 

 ھای صورتغیرپزشکی و پوشش ھایماسک
 ھای صورت ممکن است راه مضاعفی برای حفاظت از ھای غیرپزشکی یا پوششاستفاده از ماسک

ونقل گذاری فیزیکی ممکن است دشوار باشد (برای مثال، در وسایل حملوقتی فاصلھویژه اطرافیان شما باشد، بھ
 ھای صورت، ھا و پوششھایی در خصوص فایدۀ ماسکدر زیر توصیھ عمومی، ھنگام خرید)

  ھا آمده است.ھایی کھ باید استفاده از ماسک و پوشش صورت را در نظر بگیرید و نحوۀ استفادۀ ایمن از آنزمان

 رود دارید یا احتمال می ۱۹-کند عالئم کوویدر شما یا شخصی کھ با شما زندگی میاگ
 پیروی کنید. دستورالعمل جداسازی خود از دیگرانداشتھ باشید، از  ۱۹-کووید

 چرا از ماسک غیرپزشکی یا پوشش صورت استفاده کنیم
از افراد مبتالی بدون عالمت یا دارای عالئم محدود کھ  ۱۹-امکان سرایت کووید •

 دانند ممکن است مبتال باشند وجود دارد. نمی

ھدف از ماسک غیرپزشکی یا پوشش صورت، حفاظت از دیگران در برابر  •
 ھای تنفسی عفونی شما است. قطرک

ان یا بینی شما جلوگیری ھای دیگران بر روی دھتواند از نشستن قطرکھمچنین می •
 کند.

دھد و در جایی کھ امکان از طریق اجتماع رخ می ۱۹-در مناطقی کھ سرایت کووید •
ھای ونقل عمومی، فروشگاهوجود ندارد، مانند، وسایل حمل یگذاری فیزیکفاصلھ

ھا، استفاده از ماسک یا پوشش صورت را در نظر خواروبار کوچک یا داروخانھ
 بگیرید.

باید از چھ نوع ماسک غیرپزشکی یا پوشش صورت استفاده 
 کنم

ھا ھا و جنسیا جنسی خاص نسبت بھ دیگر طرحبھتر بودن طرح شواھدی مبنی بر  •
  وجود ندارد.

ای ھای پارچھدر خصوص نحوۀ درست کردن ماسک می کاناداسازمان بھداشت عمو •
 دھد.راھنمایی ارائھ می

ای حداقل دو الیھ داشتھ باشد و امکان چند بار اطمینان حاصل کنید کھ ماسک پارچھ •
 شستشوی آن بدون آنکھ شکل خود را از دست دھد یا کھنھ شود وجود داشتھ باشد.

توانند افرادی کھ مثالً بھ علت بیماری نمیماسک را بھ کودکان زیر دو سال یا  •
 درستی بزنند/دربیاورند ندھید.توانند ماسک را بھماسک بزنند یا نمی

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-guide-physical-distancing.pdf?la=en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html


 

 

 

 

 

 نحوۀ استفاده از ماسک غیرپزشکی یا پوشش صورت
ثانیھ  ۱۵بھ مدت حداقل  کنندۀ الکلی دستآب و صابون یا ضدعفونیھای خود را با دست •

 بشویید.

ر گرفتھ قرا محکم (بدون فاصلھ میان ماسک و صورت)اطمینان حاصل کنید کھ ماسک  •
 ھا تا زیر چانھ را بپوشاند.باشد تا بینی و دھان پوشانده شود؛ یعنی از زیر چشم

ھای دور گوش محکم کنید تا راحت باشد و مانع تنفس یا دید ماسک را با گره یا حلقھ •
 نشود.

اگر آن  – از لمس جلوی ماسک یا پوشش صورت ھنگام استفاده از آن اجتناب کنید •
 ھای خود را بشویید. اصلھ دسترا لمس کردید، بالف

شود یا کھ راحت است بزنید و وقتی آلوده، مرطوب، یا خراب میماسک را تا زمانی •
 تنفس با آن دشوار است دربیاورید.

 ماسک خود را بھ دیگران ندھید. •

ھای صورت کھ پوششھای غیرپزشکی یا نحوۀ درآوردن و نگھداری از ماسک
 قابل شستشو ھستند

 ماسک را با گرفتن فقط بندھای آن دربیاورید و مستقیم در لباسشویی بیندازید.  •

اگر الزم است پیش از شستشو دوباره از ماسک استفاده کنید، مطمئن شوید کھ جلوی ماسک بھ داخل تا شود تا از  •
 ای کاغذی، نگھداری کنید.دش، مثالً کیسھلمس جلوی آن اجتناب کنید. ماسک را در کیسۀ مخصوص خو

 ثانیھ بشویید. ۱۵کنندۀ الکلی دست بھ مدت حداقل ھای خود را با آب و صابون یا ضدعفونیبالفاصلھ دست •

ُکشد، ماسک را با ماشین لباسشویی با استفاده از آب داغ و مواد شوینده معمولی، کھ ھرگونھ ویروسی را می •
 بشویید.

ھای ھای غیرپزشکی و پوششاطالعات بیشتری در خصوص استفاده و نگھداری از ماسک وزارت بھداشت •
 دھد.صورت ارائھ می

 توجھ
ھای صورت، حفاظت کامل در برابر ذرات ویروسی ارائھ ندھند، ھای غیرپزشکی و پوششممکن است ماسک •

 صوص اگر محکم بستھ نشده باشند.خبھ

 ھا متغیر است.اند، اثربخشی آنشده آزمایش نشدهھا طبق معیارھای شناختھازآنجاکھ ماسک •

روز استبھ ۲۰۲۰مھ  ۲۱اطالعات موجود در این سند در تاریخ   
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https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.ontario.ca/page/covid-19-stop-spread

