ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ) ۲۰۱۹ﮐﻮوﯾﺪ(۱۹-

ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﺻﻮرت
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘوﺷشھﺎی ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت راه ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از
اطراﻓﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫوﯾژه وﻗﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت دﺷوار ﺑﺎﺷد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در وﺳﺎﯾل ﺣﻣلوﻧﻘل
ﻋﻣوﻣﯽ ،ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد( در زﯾر ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﻓﺎﯾدۀ ﻣﺎﺳﮏھﺎ و ﭘوﺷشھﺎی ﺻورت،
زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و ﭘوﺷش ﺻورت را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و ﻧﺣوۀ اﺳﺗﻔﺎدۀ اﯾﻣن از آنھﺎ آﻣده اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد ۱۹-دارﯾد ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽرود
ﮐووﯾد ۱۹-داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟداﺳﺎزی ﺧود از دﯾﮕران ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

ﭼﺮا از ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
•

اﻣﮑﺎن ﺳراﯾت ﮐووﯾد ۱۹-از اﻓراد ﻣﺑﺗﻼی ﺑدون ﻋﻼﻣت ﯾﺎ دارای ﻋﻼﺋم ﻣﺣدود ﮐﮫ
ﻧﻣﯽداﻧﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎﺷﻧد وﺟود دارد.

•

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

•

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد از ﻧﺷﺳﺗن ﻗطرکھﺎی دﯾﮕران ﺑر روی دھﺎن ﯾﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧد.

•

در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺳراﯾت ﮐووﯾد ۱۹-از طرﯾﻖ اﺟﺗﻣﺎع رخ ﻣﯽدھد و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﻣﺎﻧﻧد ،وﺳﺎﯾل ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی
ﺧواروﺑﺎر ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت را در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﮫ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻢ
•

ﺷواھدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﮭﺗر ﺑودن طرح ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯽ ﺧﺎص ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر طرحھﺎ و ﺟﻧسھﺎ
وﺟود ﻧدارد.

•

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺧﺻوص ﻧﺣوۀ درﺳت ﮐردن ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﭘﺎرﭼﮫای
راھﻧﻣﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.

•

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

•

ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن زﯾر دو ﺳﺎل ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﮫدرﺳﺗﯽ ﺑزﻧﻧد/درﺑﯾﺎورﻧد ﻧدھﯾد.
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ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت
•

دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧدۀ اﻟﮑﻠﯽ دﺳت ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  ۱۵ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺷوﯾﯾد.

•

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

•

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

•

از ﻟﻣس ﺟﻠوی ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از آن اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد – اﮔر آن
را ﻟﻣس ﮐردﯾد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد.

•

ﻣﺎﺳﮏ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ راﺣت اﺳت ﺑزﻧﯾد و وﻗﺗﯽ آﻟوده ،ﻣرطوب ،ﯾﺎ ﺧراب ﻣﯽﺷود ﯾﺎ
ﺗﻧﻔس ﺑﺎ آن دﺷوار اﺳت درﺑﯾﺎورﯾد.

•

ﻣﺎﺳﮏ ﺧود را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧدھﯾد.

ﻧﺤﻮۀ درآوردن و ﻧﮕﮭﺪاری از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶھﺎی ﺻﻮرت ﮐﮫ
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ھﺴﺘﻨﺪ
•

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

•

اﮔر ﻻزم اﺳت ﭘﯾش از ﺷﺳﺗﺷو دوﺑﺎره از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺟﻠوی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ داﺧل ﺗﺎ ﺷود ﺗﺎ از
ﻟﻣس ﺟﻠوی آن اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد .ﻣﺎﺳﮏ را در ﮐﯾﺳﮥ ﻣﺧﺻوص ﺧودش ،ﻣﺛﻼً ﮐﯾﺳﮫای ﮐﺎﻏذی ،ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧدۀ اﻟﮑﻠﯽ دﺳت ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل  ۱۵ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد.

•

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

•

وزارت ﺑﮭداﺷت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده و ﻧﮕﮭداری از ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ و ﭘوﺷشھﺎی
ﺻورت اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.

ﺗﻮﺟﮫ
•

ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ و ﭘوﺷشھﺎی ﺻورت ،ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﻣل در ﺑراﺑر ذرات وﯾروﺳﯽ اراﺋﮫ ﻧدھﻧد،
ﺑﮫﺧﺻوص اﮔر ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

•

ازآﻧﺟﺎﮐﮫ ﻣﺎﺳﮏھﺎ طﺑﻖ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده آزﻣﺎﯾش ﻧﺷدهاﻧد ،اﺛرﺑﺧﺷﯽ آنھﺎ ﻣﺗﻐﯾر اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻣﮫ  ۲۰۲۰ﺑﮫروز اﺳﺖ
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