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پرسش  )1چه کسانی باید برای حفاظت در برابر ویروس کرونا از ماسک تنفسی استفاده کنند؟
پاسخ :مطابق توصیۀ سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOافراد زیر باید از ماسک تنفسی استفاده کنند:
 کارکنان خدمات بهداشتیدرمانی و افرادی که همراه بیمار هستند یا از بیمار مراقبت میکنند؛
 افرادی که بیمارند یا عالئم بیماری نظیر تب ،سرفه یا عطسه را دارند.

پرسش  )2آیا افراد عادی و عموم مردم هم باید از ماسک تنفسی استفاده کنند؟
پاسخ:
بررسی ها نشان داده است حدود  04درصد از مبتالیان به بیماری کرونا هیچ گونه عالمت تنفسی ندارند و از طرفی
در اوایل ابتال به بیماری نیز افراد مبتال معموال بدون عالمت هستند ،بنابراین در اثر قطرات تنفسی که در اثر
صحبت کردن ،سرفه و عطسه به اطراف منتشر می شود ،می توانند بیماری را به دیگران منتقل کنند .بررسی ها
نشان داده است در اثر صحبت کردن حدود  ،04444سرفه  04444و عطسه حدود  04444قطره ،که ممکن است
حاوی ویروس باشند به اطراف منتشر می شوند .با توجه به موارد فوق برای جلوگیری از انتشار قطرات تنفسی،
الزم است همه مردم به ویژه در فضاهای سرپوشیده مثل اتوبوس ،مترو ،فروشگاهها و  ....و جاهایی که امکان رعایت
فاصله حداقل دو متری وجود ندارد ،ماسک بزنند.
در شکل  0و  2تاثیر استفاده از ماسک بر کاهش انتشار قطرات تنفسی و احتمال سرایت بیماری نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود استفاده از ماسک برای فرد بیمار و ناقل بیمار اهمیت بیشتری دارد لکن از
آنجایی که در مورد بیماری کووید  ،01افراد ناقل ممکن است بدون عالمت باشند ،استفاده از ماسک برای همه
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افراد در شرایطی که رعایت فاصله اجتماعی امکان پذیر نیست و فضا فاقد تهویه کافی است در کاهش انتشار
قطرات تنفسی و سرایت بیماری اهمیت زیادی دارد.

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

پایین

شکل  )0تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی (رفرنس شماره )0
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فرد ناقل

فرد سالم

احتمال سرایت  04درصد

احتمال سرایت  04درصد

احتمال سرایت  0/5درصد
شکل  )2تاثیر تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی از فرد ناقل به فرد سالم

پرسش  )3ماسک مناسب برای حفاظت در برابر کروناویروس چیست؟
پاسخ :در حال حاضر ،حداقل ماسکی که برای حفاظت در برابر ویروسها توصیه شده است در استاندارد آمریکایی
ماسک  N95است .حرف” “Nبدین معنی است که این فیلتر برای ذرات روغنی
حفاظتی فراهم نمیکند (.)Not Oil Resistant
به عبارت دیگر ،چون چربی و روغن ویروسها کم است ،این ماسکها به
شرط استفادۀ صحیح ،حفاظت مناسبی در برابر ویروس کرونا دارند.
3

پاسخ به پرسشهای پرتکرار در خصوص استفاده از ماسکهای تنفسی برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ( 16کروناویروس)-ویرایش ششم

 عدد  95نیز بدین معناست که این ماسک قادر است دستکم 15درصد
ذرات با اندازۀ  4/0میکرون را حذف کند .البته ماسکهای با درجۀ
حفاظتی باالتر مثل  N99و  N100و نیز ماسکهای سری
 )R95-R99-R100( Rو  )P95-P99-P100( Pکارایی حذف
باالتری دارند؛ ولی هزینۀ بیشتری داشته و دسترسی به آنها هم مشکل است.
 در استانداردهای اروپایی ( )ENمعادل ماسک  FFP2 ،N95است که دستکم  10درصد ذرات معلق را
حذف میکند .بنابراین کارایی ماسک  N95و  FFP2تقریباً مشابه است و ماسک  FFP2نیز برای
حفاظت در برابر کرونا مناسب است.
 توجه :این ماسک روی صورت کودکان و افرادی که ریش دارند ،منطبق نمیشود و حفاظت کافی فراهم
نمیکند.

پرسش  )4آیا با توجه به اینکه اندازۀ ویروس کرونا  96تا  141نانومتر (میانگین  121نانومتر)
گزارش شده است ،ماسکهای  N95و  ،FFP2قادر به حذف آنها هستند؟
پاسخ:
 ماسکهای  N95و  FFP2بر اساس اندازۀ ذره  044نانومتر یا  4.0میکرون طبقهبندی میشوند؛ چون
این اندازه بیشترین نفوذ را دارد؛ ولی این بدین معنی نیست که این ماسکها ذرات کوچکتر از 4.0
میکرون را حذف نمیکنند.
 برخی تحقیقات نشان داده این است که این ماسکها حتی اندازۀ  4.440میکرون ( 0نانومتر) را هم به
میزان  19درصد فیلتر میکنند که کوچکتر از اندازۀ ویروس کروناست.
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https://smartairfilters.com/en/blog/coronavirus-pollution-masks-n95-surgical-mask/

پرسش  )1چه تفاوتی بین ماسک  N95با ماسک جراحی وجود دارد؟
در زبان انگلیسی ،دو کلمۀ  Respiratorو  Maskوجود دارد که در زبان فارسی هر دو ،ماسک ترجمه
میشوند .ماسکهای  ،N95بهعنوان  ،Respiratorولی ماسک جراحی با عنوان  Maskشناخته میشود.

ماسکهای N95

ماسکهای جراحی
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ماسک N95

ماسک جراحی

عنوان تخصصی

Respirator

Mask

کاربرد

ذرات کوچک غیرروغنی

فقط ترشحات و قطرات بزرگ منتشرشده
(مثل پرتاب بزاق بیمار)

نوع انطباق صورت

چسبان ()Tight fit

غیرچسبان ()Loose fit

نیاز به آزمون انطباق

بله

خیر

نیاز به آزمون کیپ بودن (توسط
خود استفادهکننده)

بله (در هر بار استفاده)

خیر

محدودیتها

در صورت آسیب فیزیکی (حتی به کشهای آن)
یا هنگام آلودگی سطح آن با ترشحات بیمار،
باید در سطل زبالههای عفونی انداخته شود.

یکبارمصرف است
(بعد از هر بار استفاده باید در سطل زبالههای
عفونی انداخته شود).

پرسش  )9معادل ماسکهای  N95در استانداردهای کشورهای مختلف چیست؟
پاسخ:
ماسکهای  N95در استانداردهای کشور های مختلف تحت عناوین متفاوتی شناخته میشوند .به طور کلی معادل
ماسکهای  N95در استاندارد اروپایی ) ،FFP2 (ENدر استاندارد کشور چین  ،KN95در کشور استرالیا و نیوزلند ،P2
ژاپن

DS FFRs

و کره جنوبی کالس یک می باشد .در جدول زیر ماسکهای معادل  N95در استانداردهای مختلف

با هم مقایسه شده اند.
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جدول  )0مقایسه ماسکهای معادل  N95در استانداردهای مختلف
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با توجه به کاربرد گسترده ماسکهای ( N95استاندارد آمریکایی) و ( FFP2استاندارد اروپایی) در کشور مشخصات
این دو ماسک در جدول زیر با هم مقایسه شده اند.
ماسک N95
درجۀ حفاظتی

2ماسک FFP2
تقریباً هر دو مشابه هم هستند

استاندارد ساخت

آمریکایی

اروپایی

کارایی

حذف  15درصد ذرات با اندازۀ
 4.0میکرون

حذف  10درصد ذرات معلق

نیاز به آزمون
انطباق

بله

بله
در هر دو چسبان ()Tight fit

نوع انطباق
نیاز به آزمون کیپ
بودن (توسط خود
استفادهکننده)

محدودیتها

بله (در هر بار استفاده)

بله (در هر بار استفاده)

در صورت آسیب فیزیکی (حتی به کشها) یا هنگام آلودگی سطح آن با ترشحات بیمار ،باید در سطل
زبالههای عفونی انداخته شود.

8
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پرسش  )7آیا میتوان بهجای ماسکهای  N95/FFP2از ماسکهای جراحی بهمنظور حفاظت در
برابر ویروسها استفاده کرد؟
پاسخ:
 ماسکهای جراحی بهمنظور استفاده بهعنوان ماسکهای ذرات (و ویروسها) طراحی نشدهاند و قادر به
تأمین حفاظت کافی ،همانند ماسکهای  N95نیستند .بااینحال ،این ماسک برای حفاظت در برابر
ترشحات ناشی از عطسه ،سرفه و نیز برای بیمارانی که این عالئم را دارند ،مناسب است.


ماسکهای جراحی بهطور اثربخش ،ذرات کوچک موجود در هوا را فیلتر نکرده و از نشتی ناشی از لبههای
ماسک ،هنگام نفس کشیدن کاربران جلوگیری نمیکند.

 ماسکهای جراحی ،بهعنوان آخرین گزینه ،برای کارکنان بهداشتیدرمانیای که در مواجهه با بیماران
هستند و به هر دلیل به ماسکهای  )FFP2( N95دسترسی ندارد ،استفاده میشود.

پرسش  )8منظور از ماسکهای فیلتردار یا سوپاپدار چیست؟
پاسخ:
 عموووم مووردم ،بووهاشووتباه ماسووکهووای سوووپا دار را ماسووکهووای فیلتووردار مووینامنوود و بعض واً تصووور
موویکننوود کووه سوووپا همووان فیلتوور اسووت سوووپا در واقووش شوویر بووازدمی اسووت کووه هنگووام دم
بسته و هنگام بازدم باز میشود.
 کووار سوووپا در واقووش خوورو راحووتتوور هوووای بووازدمی اسووت کووه سووبب تجمووش کمتوور هوووای
بازدمی و رطوبت در هوای ناحیۀ تنفسی کاربر میشود.
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 اگوور از ماسووکهووای سوووپا دار اسووتفاده موویکنیوود ،همیشووه دقووت کنیوود کووه الیووۀ التینووی
یا الستیکی سوپا سالم باشد و بهاصطالح ،تغییر شکل نداده باشد.
 در صووورت نقووپ سوووپا  ،آلووودگی بوودون عبووور از فیلتوور ماسووک وارد ناحیووۀ تنفسووی فوورد
شده و سالمت فرد را در معرض خطر قرار میدهد.

پرسش  )6چرا توصیه می شود بیماران و پرسنل درمانی از ماسکهای سوپاپدار استفاده نکنند؟
پاسخ:
 همووانطور کووه قووبال ذکوور شوود ،سوووپا یووا شوویر بووازدمی در موقووش نفووس کشوویدن بسووته بوووده
و در موقووش بووازدم بوواز مووی شووود تووا هوووای بووازدمی راحووت توور خووار شووود .بنووابراین هوووای
بووازدمی بوودون عبووور از فیلتوور بووه محوویط وارد موویشووود ،بنووابراین اگوور فووردی کووه از ایوون
ماسووکهووا اسووتفاده موویکنوود ،بیمووار باشوود یووا ناقوول بوودون عالمووت باشوود ،قطوورات تنفسووی فوورد
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مووی توانوود علووی رغووم اسووتفاده از ماسووک بووه بیوورون منتشوور شووود و اطرافیووان را در معوورض
خطر تماس با این انتشارات قرار دهد.
بنوووابراین ماسوووکهوووای سووووپا دار بووورای افوووراد بیموووار و افووورادی کوووه عالئوووم تنفسوووی (توووب،
سرفه ،عطسه ،تنگی نفس و )...دارند ،نباید استفاده شود.
همچنووین توصوویه مووی شووود کارکنووان درمووانی (بووه غیوور از آنهووایی کووه در بخووش بیموواران
کرونایی) کار میکنند ،از استفاده از ماسکهای سوپا دار اجتناب کنند.

پرسش  )11چرا گفته میشود هنگام استفاده از ماسک ،فرد نباید ریش ،سبیل یا موی صورت داشته
باشد؟
پاسخ:
 ماسوووکهوووای  N95یوووا  FFP2جوووزو ماسوووکهوووای چسوووبان 1یوووا فشوووار منفوووی طبقوووهبنووودی
موویشوووند .بوودین معنووی کووه ایوون ماسووکهووا زمووانی حفاظووت کووافی فووراهم موویکننوود کووه
بووهطووور کاموول روی صووورت کیووپ 2شوووند و هوویچ مووانش یووا شووکافی 3مثوول ریووش ،تووهریووش،
سووبیل و خووال و جووو

و ...در محوول تموواس لبوووههووای ماسووک بووا صووورت وجووود نداشوووته

باشوود .در غیوور ایوون صووورت ،هوووای آلوووده ممکوون اسووت از لبووههووای ماسووک بووه داخوول ناحیووۀ
تنفسی کاربر وارد شود.

1

. Tight Fitting
. Seal
3
. Gap
2
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 بوووهعوووالوه ،نحووووۀ تنظووویم ماسوووک ،حصوووول اطمینوووان از کیوووپ شووودن آن بووور صوووورت و نیوووز،
انتخووواب انووودازه و مووودل مناسوووب ماسوووک ،در اطمینوووان از کوووارایی آنهوووا بسووویار اهمیوووت
دارد.

برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ اثرگذاری موی صورت بر انطباق ماسک و آشنایی با اثرات مدلهای مختلف
ریش و سبیل بر انطباق ماسک ،کلیپی را که در لینک زیر قابلدسترسی است ،ببینید.
http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/28/WS5e584a73a31012821727ae6c.html

پرسش  )11ماسکهای  N95/FFP2هرچند وقت یکبار و تحت چه شرایطی باید تعویض شوند؟
پاسخ:
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 ایووون ماسوووکهوووا یو وکبارمصووورفانووود؛ بووودین معنوووی کوووه تنهوووا بووورای یوووک نوبوووت کووواری
هشتساعته میتوانند استفاده شوند و پس از تماس با آلودگی باید تعویض شوند.


در شووورایطی کوووه بوووا کمبوووود ماسوووک مواجهوووه هسوووتیم ،بوووا رعایو وت یوووک سوووری شووورایط
میتوان از آنها بهطور محدود مجدداً استفاده کرد.



بووااینحووال ،در صووورت رخووداد هرگونووه نقووپ در عملکوورد سوووپا  ،تغییوور شووکل یووا پوواره
شوودن ،آسوویب بووه بنوودها ،ایجوواد مقاومووت تنفسووی و نیووز ایجوواد رطوبووت زیوواد در آن بایوود
بالفاصله ماسک را تعویض کرد.

پرسش  )12نحوۀ صحیحِ پوشیدن ماسکهای جراحی چگونه است؟
پاسخ:
 دستتتاخ ختتود را میتتز کنیتتد :قبوول از لمووس ماسووک تمیووز ،دسووتان خووود را بووا آب و
صابون کامالً بشویید .باید دستان خود را دستکم  24ثانیه بشویید.
همیشوووه از یوووک دسوووتمالکاغوووذی تمیوووز بووورای خشوووککوووردن دسوووتهوووای خوووود اسوووتفاده
کنیوووود .سووووپس ،بووووا همووووان دسووووتمال ،شوووویر آب را ببندیوووود و آن را درون سووووطل زبالووووه
بیندازید.


ماستتتک را بررستتتی کنیتتتد :هنگوووامیکوووه یوووک ماسوووک جدیووود را از جعبوووه بیووورون
موویآوریوود ،آن را بررسووی کنیوود و اطمینووان حاصوول کنیوود کووه هوویچگونووه نقووپ ،سووورا و
پوووارگی در ماسوووک وجوووود نووودارد .اگووور ماسوووک دارای نقوووپ ،سوووورا و شوووکاف اسوووت ،آن را
دور انداخته و ماسک جدید (استفادهنشده) دیگری را انتخاب کنید.

13

پاسخ به پرسشهای پرتکرار در خصوص استفاده از ماسکهای تنفسی برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ( 16کروناویروس)-ویرایش ششم



قستتمت بتتاای ماستتک را بتتهدرستتتی نظتتیم کنیتتد :بوورای
اینکووه ماسووک تووا حوود ممکوون بووه پوسووت شووما نزدیووک شووود،
قسووومت بووواالی آن دارای یوووک لبو وۀ خمیوووده ،اموووا محکوووم اسوووت
کوووه مووویتوانووود در اطوووراف بینوووی شوووما قووورار گیووورد .قبووول از
اسوووتفاده از ماسوووک روی صوووورت خوووود اطمینوووان حاصووول کنیووود
که این قسمت به سمت باال قرار دارد.



از طتترم مناستتس ماستتک بتته ستتمت بیتتروخ اطمینتتاخ
حاصتتل کنیتتد :قسوومت داخلووی بیشووتر ماسووکهووای پزشووکی بووه

رنووس سووفید اسووت؛ درحووالیکووه قسوومت بیرونووی ،رنگووی اسووت.
قبووول از اسوووتفاده از ماسوووک روی صوووورت خوووود ،اطمینوووان حاصووول
کنید که قسمت سفید ماسک به سمت صورت شما باشد.
بعضو وی از ماسوووکهوووا دارای دو بنووود کوووشدار هسوووتند کوووه در پشوووت و
اطووراف سوور شووما قوورار موویگیرنوود .ماسووک را جلوووی صووورت خووود نگووه
داریوود؛ بنوود بوواال را بوواالی سوور خووود بکشووید و آن را در اطووراف تووا سوور
خووود قوورار دهیوود .سووپس ،بانوود پووایین را بوواالی سوور خووود بکشووید و آن را
در پایۀ جمجمه ،نزدیک گردن خود قرار دهید.


قطعتتۀ بینتتی را نظتتیم کنیتتد :اکنووون کووه ماسووک پزشووکی
روی سوور و صوووورت شوووما قووورار گرفتووه اسوووت ،از انگشوووت اشووواره و
انگشوووت شسوووت خوووود اسوووتفاده کنیووود توووا قسووومت خمیووودۀ لبو وۀ
باالی ماسک را اطراف پل بینی خود بچسبانید.

 درآوردخ ماستتک :ابتوودا دسووتهووای خووود را تمیووز کنیوود .بسووته
بوووه آنچوووه قبووول از برداشوووتن ماسوووک بوووا دسوووتان خوووود انجوووام
دادهاید ،ممکن است الزم باشد که دستان خود را بشویید.
 ماسووک بووا لمووس لبووههووا ،بنوودها ،حلقووههووا و نوارهووا جوودا کنیوود.
قسمت جلوی ماسک آلوده را لمس نکنید.
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ماسک آلوده را در یک کیسهزبالۀ جداگانه بیندازید.
ماسووکهووای پزشووکی طوووری طراحووی شوودهانوود کووه فقووط یووکبووار
قابوولاسووتفاده هسووتند .بنووابراین ،وقتووی ماسووک را جوودا کردیوود ،فوووراً
آن را درون سطل زباله بگذارید.
در محووویطهوووای پزشوووکی ،احتمووواالً سوووطل زبالوووه مخصوووو بووورای
وسووووایل بیوشوووویمیایی ،ماننوووود ماسووووکهووووای اسووووتفادهشووووده و
دستکش وجود دارد.
در یووک محوویط غیرپزشووکی کووه ماسووک موویتوانوود آلوووده باشوود،
ماسوووک را بوووهتنهوووایی درون یوووک کیسو وۀ پالسوووتیکی قووورار دهیووود.
کیسوووۀ پالسوووتیکی را گوووره بزنیووود و سوووپس ،کیسوووۀ پالسوووتیکی را
در سطل زباله بیندازید.
پس از درآوردن ماسک ،دستهای خود را یکبار دیگر بشویید.
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پرسش  )13نحوۀ صحیح پوشیدن ماسکهای  N95/FFP2چگونه است؟
پاستتخ:بوورای پوشوویدن ماسووک بایوود دسووتهووا را بووهطووور کاموول و مطووابق اصووول صووحیح
بهداشووتی مخصوووو

دسووت ،شسوووتوشوووو دهیوود و سوووپس ،مطوووابق مراحوول نشووواندادهشوووده

در شکل زیر ،ماسک را استفاده کنید.

 دقووت داشووته باشووید کووه اسووتفاده از ماسووک زمووانی موو ثر اسووت کووه همووراه بووا رعایووت اصووول
بهداشت دست و شستوشوی آن باشد.
 دستها بههیچعنوان با سطح آلودۀ ماسک تماس پیدا نکند.
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توجووه  :نحوووه پوشوویدن موودلهای مختلووف ماسووکها مووی تواتنوود متفوواوت باشوود .بوورای اطووالع
از نحووووه پوشووویدن صوووحیح ماسوووکها بوووه توصووویه هوووای سوووازنده مراجعوووه کنیووود .بوووه عنووووان
مثووال در وب سوووایت شووورکت  3Mنحووووه پوشووویدن انووواع ماسوووکها بوووا ویووودئو و پوسوووتر ارائوووه
شده است .برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m-filtering-facepiece-respirators-tips-for-use.pdf

پرسش  )14نحوۀ دور انداختن و دفع ماسکهای استفادهشده چگونه است؟
پاسخ:
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پرسش  )11آیا در شرایط کمبود ماسک ،میتوان از ماسکهای  N95/FFP2مجدداً استفاده کرد؟
پاسخ:
 در شووورایط کمبوووود ماسوووک ،مو ویتووووان از ماسوووکهوووای  N95/FFP2مجووودداً اسوووتفاده کووورد.
بووورای ایووون منظوووور ،یوووک ماسوووک جراحوووی یوووا شووویلد صوووورت روی ماسوووکهوووای  N95یوووا
 FFP2بپوشید.
 پس از خرو از اتاق بیمار یا تماسهای مشکوک دیگر ،دستهای خود را بشویید.


اگووور از ماسوووک جراحوووی روی ماسوووک  N95اسوووتفاده کوووردهایو ود ،آن را دور بیندازیووود و اگووور
از حفاظ صورت استفاده کردهاید ،آن را تمیز و ضدعفونی کنید.

 سوووپس ماسوووک  N95/FFP2را بووودون تمووواس دسوووت بوووا سوووطح آن ،بیووورون آورده و در
یک کیسه بگذارید و در محلی مشخپ قرار دهید.


بوووورای جلوووووگیری از اسووووتفادۀ مجوووودد ایوووون ماسووووک ،توسووووط دیگوووور کارکنووووان ،آن را
عالمتگذاری کنید و یک برچسب «غیرقابل استفاده» روی آن در کنید.

 دقووت کنیوود هنگووام اسووتفادۀ مجوودد ،بووا عواموول عفونووتزای احتمووالی روی سووطح خووارجی
ماسوووک ،تمووواس پیووودا نکنیووود و پوووس از تعوووویض ماسوووک ،دسوووتهوووای خوووود را شسوووتوشوووو
دهید.
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پرسش  )19منظور از آزمون انطباق یا  Fit testدر مورد ماسکهای تنفسی چیست؟
پاسخ:


بووا توجووه بووه اینکووه ابعوواد و شووکل صووورت افووراد بووا هووم متفوواوت اسووت برخووی از سووازندگان،
ماسووکهووای خووود را در انوودازههووا و اشووکال مختلووف تولیوود موویکننوود؛ تووا بوودینوسوویله افووراد
از طریوووق آزموووون انطبووواق ،ماسوووک مناسوووب بوووا صوووورت خوووود را از نظووور انووودازه و شوووکل
انتخوواب کننوود .چراکووه اگوور ماسووک روی صووورت فیووت نشووود؛ حتووی اگوور بهتوورین کووارایی
فیلتراسووویون را هوووم داشوووته باشووود ،بوووهعلوووت نشوووتی از لبوووههوووا حفاظوووت کوووافی را فوووراهم
نمیکند.
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سؤال  ) 17غیر از ماسکهای  N95یا  FFP2چه ماسکهای دیگری برای حفاظت در برابر کرونا
مناسب است؟ آیا ماسکهای کارتریجدار هم برای حفاظت در برابر کرونا مناسب هستند؟
پاسخ:
اگرچه در پروتوکلهای درمانی ،در فعالیتهای تولید آئروسُل برای کادر درمانی ماسکهای  N95یا FFP2

توصیه شده است .اما در شرایط کمبود این ماسکها ،می توان از سایر ماسکهای موثر؛ از جمله  N100 ،N99یا
 FFP3و همچنین ،ماسکهای نیمصورت مجهز به فیلتر ( P100شکل زیر) یا ماسکهای کارتریجدار ،به شرط
اینکه به فیلتر حذفکنندۀ ذرات مجهز باشند و نیز ،ماسکهای  PAPRکه دارای نیروی محرکه یا دمنده
هستند و بهدلیل برخورداری از فشار مثبت و فیلتر هپا ،4کارایی باالتری نسبت به ماسکهای یکبارمصرف
دارند و در برخی رو های اجرایی پزشکی که تولید آئروسُل دارند ،مثل برونکوسکوپی و ...کاربرد دارند.
نکته :ماسکهای کارتریجداری که کربن فعال دارند ،اگر فیلتر مخصو

ذرات نداشته باشند ،فقط برای

حفاظت در برابر گازها و بخارات کاربرد دارند و برای حفاظت در برابر ویروس کرونا حفاظتی فراهم نمیکنند.
فیلتر ذراتی که روی کارتریج گازها و بخارات اضافه میشود ،در استانداردهای اروپایی با رنس سفید (حرف )P
و در استانداردهای آمریکایی با رنس ارغوانی مشخپ میشود (به شکلهای زیر توجه کنید).
نکته مهم :برای کادر درمانی ،بهترین نوع ماسک  N95 ،یا معادل آن است و ماسکهای فوق فقط باید در
شرایطی که با کمبود ماسک  N95مواجه هستیم ،استفاد شوند.

. HEPA
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تصویر ماسک نیمصورت کارتریجدار ترکیبی گاز و بخار و
فیلتر  P100در استانداردهای آمریکایی
(مناسب برای ویروس کرونا)

تصویر کارتریج ترکیبی گازها و بخارات و فیلتر ذرات از نوع
 P2در استاندارد EN
(مناسب برای ویروس کرونا)

تصویر کارتریج ویژۀ ذرات P100
(مناسب برای ویروس کرونا)

تصویر کارتریج ماسک ویژۀ گازها و بخارات
(نامناسب برای کرونا)

تصویر ماسک نیمصورت مجهز به فیلتر P100
(مناسب برای کرونا)

تصویر ماسک ( PAPRفشار مثبت و مجهز به فیلتر
( P100مناسب برای کرونا)
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تصویر ماسک نیمصورت کارتریجدار ترکیبی گاز و بخار و فیلتر  N95در استانداردهای آمریکایی
(مناسب برای ویروس کرونا)

پرسش  )18آیا در شرایط بحران می توان ماسکهای پزشکی را به جای یکبار ،چند بار استفاده
کرد؟
در شووورایط بحرانوووی کوووه دسترسوووی بوووه تعوووداد کوووافی ماسوووک وجوووود نووودارد ، ،ماسوووکهوووای  N95را
مووی توووان تحووت شوورایط بسوویار خووا  ،مووورد اسووتفادۀ طوووالنی یووا اسووتفادۀ مجوودد محوودود قوورار داد.
ایوون شوورایط شووامل اسووتفادۀ صووحیح ،سووالم بووودن ماسووک ،آلوووده نبووودن بووه ترشووحات تنفسووی یووا
مایعووات بوودنی و عوودم اشووکال در توونفس موویشووود .حتووی اگوور ایوون شوورایط مهیووا باشوود ،در تعووداد
دفعوووات اسوووتفادۀ مجووودد از آنهوووا محووودودیتهوووایی وجوووود دارد کوووه تولیدکننوووده ،آن را مشوووخپ م
کنوود .اگوور ایوون تعووداد در نشووده باشوود ،نبایوود از پوونج بووار بیشووتر شووود .ماسووکهووای اسووتفادهشووده
را نبایوود بووا مووایکروویو یووا اسووپری الکوول اسووتریل کوورد .بووا ایوون رو

هووا نموویتوووان از انهوودام SARS-

 COV-2و سووایر میکروارگانیسوومهووا مضوور اطمینووان یافووت .عووالوه بوور ایوون ،همووانطووور کووه ابتوودا
گفتووه شوود ،ممکوون اسووت شووکل ماسووکهووا تغییوور کنوود و بووه الیوواف فیلتوور آسوویب برسوود ،کووه باعوو
میشود ماسکها اثر محافظتی خود را از دست دهند.
22
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منظوووور از اسوووتفادۀ مجووودد 5ایووون اسوووت کوووه کارکنوووان درموووانی بووورای چنووود بیموووار از یوووک ماسوووک
اسووتفاده کننوود؛ ولووی بوورای هوور بیمووار ماسووک را بردارنوود و مجوودداً بپوشووند .در ایوون شوورایط کووادر
درموووان بایووود مراقوووب باشوووند کوووه سوووطح خوووارجی ماسوووک را لموووس نکننووود و برداشوووتن و گذاشوووتن
ماسک با رعایت بهداشت دستها و بادقت انجام شود.
بوورای اسووتفادۀ مجوودد از ماسووکهووای پزشووکی بایوود ماسووک طوووری بووه سوومت داخوول تووا شووود کووه
احتموووال تمووواس بوووا سوووطح خوووارجی آن کووواهش یابووود؛ سوووپس ماسوووک تاشوووده درون یوووک پاکوووت
کاغوووذی تهویوووه دار بووورای اسوووتفادههوووای بعووودی نگهوووداری شوووود .البتوووه ،توجوووه داشوووته باشوووید
ماسووکهووایی کووه بنوودهای آن از طریووق گوورهزدن بسووته موویشوووند ،بوورای اسووتفادۀ طوووالنیموودت
مناسوووبانووود؛ اموووا آن ماسوووکهوووایی کوووه بنووود آنهوووا دور گوووو

6

مووویافتووود ،بووورای اسوووتفادۀ مجووودد

مناسوووبترنووود .همچنوووین ،در نظووور داشوووته باشوووید کوووه ماسوووکهوووای پزشوووکی در صوووورت مرطووووب
شدن ،آسیب فیزیکی یا مشکل شدن تنفس باید تعویض شوند.

پرسش  )16آیا در شرایط کمبود ماسک می توان ماسکهای  N95استفاده شده را چند روز نگه
داریم و پس از غیر فعال شدن ویروس ،دوباره میتوان از آن استفاده کنیم؟
پاسخ:
بر اساس اظهار نظر  CDCو با توجه به اینکه برخی مطالعات نشان داده اند ،ویروس کرونا تا  02ساعت بر روی
سطوح پالستیکی ،استیل و کاغذی و  ...ماندگاری دارد ،یک استراتژی برای کاهش انتقال تماسی آلودگی از ماسک

. re-use
. Extended use
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به کاربر در هنگام استفاده مجدد از ماسک این است که به هر یک از کارکنان کادر درمان که در بخش مراقبت از
بیماران کرونایی یا افراد مشکوک فعالیت دارند ،پنج ماسک داده شود .کاربر یکی از ماسکها را در هر روز بپوشد
و در انتهای شبفت آن را در یک کیسه کاغذی قابل تهویه نگهداری کنند و ترتیب استفاده از ماسکها را طوری
برنامه ریزی کنند که حداقل پنج روز بین هر بار استفاده از ماسکها پنج روز فاصله باشد.
با این حال کارکنان بهداشتی درمانی باید فرض کنند که این ماسکها آلوده هستند و احتیاط های الزم را در
هنگام استفاده از آنها رعایت کنند .در صورتی که امکان تهیه پنج ماسک برای هر یک از کارکنان وجود نداشته
باشد ،میتوان از رو های آلودگی زدایی در زمان بحران ماسک ،طبق شرایط توصیه شده در پرسش  01استفاده
کرد.

پرسش  )21آیا در شرایط بحران میتوان ماسکهای  N95یا  FFP2را ضدعفونی و مجدداً
استفاده کرد؟
پاسخ:
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سطح ماسک می تواند در حین فیلتر کردن هوای استنشاقی به آئروسولهای بیماری زا آلوده شود .این آلودگی
ممکن است در هنگام تماس با سطح ماسک در اثر فعالیتهایی همچون تنظیم ماسک یا پوشیدن و در آوردن غیر
اصولی ماسک یا در هنگام انجام تستهای کیپی ماسک به کاربر منتقل شود.
در چند سال اخیر و به ویژه در جریان اپیدمی آنفلوانزا مطالعاتی در زمینه امکان ضدعفونی و استفاده مجدد از
ماسکهای

N95

در شرایط کمبود ماسک صورت گرفته است .در این مطالعات روشهای مختلف از جمله پرتوی

فرابنفش ،غوطه ور کردن در الکل و مواد ضدعفونی دیگر ،شستشو با آب گرم ،شستشو با بخار آب و  ...مورد ارزیابی
قرار گرفته است .به طور کلی رو

ضدعفونی ماسکها باید از چهار ویژگی زیر برخوردار باشند تا به آسیب فیلتر

یا فیت نشدن ماسک و کاهش اثر حفاظتی آن ،منجر نشود:
-0در برابر ارگان هدف (مثال کرونا ویروس) موثر باشند.
-2به فیلتراسیون ماسک آسیب وارد نکند.
-0انطباق یا فیت بودن ماسک را تحت تاثیر قرار ندهد.
-0برای کاربر ماسک ایمن باشد (ماده شیمیایی باقی مانده ای در ناحیه تنفسی کاربر به جا نگذارد)
در بررسی که سال  2405توسط Lindsley

و همکاران انجام شد تابش پرتو فرابنفش به عنوان رو

موثر ضدعفونی

به منظور استفاده مجدد ماسکها توصیه شد .در تحقیقی نیز که اخیرا توسط دانشگاه استانفورد انجام و در تاریخ
 22مارس  2424به صورت غیر رسمی و توصیه ای منتشر شد ،آلودگی زدایی ماسک در فرهای خانگی در دمای
 04درجه سانتی گراد و به مدت  04دقیقه یا بخار آب جو

به مدت  04دقیقه برای آلودگی زدایی و استفاده

مجدد از ماسک توصیه شده است .در مطالعاتی هم که در زمینه اثر استفاده از الکل و مواد ضدعفونی بر روی
ماسکها انجام شد ،مشخپ شد این مواد شار الکتریکی میکروفیبرهای ماسکها را از بین برده و کارایی
فیلتراسیون آن را کاهش میدهد .ضمن اینکه کلر باقی مانده ناشی از کاربرد مواد ضدعفونی بر پایه کلر میتواند
25
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برای کاربر خطرناک باشد .نهایتا

CDC

در تاریخ  22مارس  2424تحقیقات مربوط به ضدعفونی و استفاده از

ماسکهای  N95در شرایط بحران را به شرح زیر جمش بندی نمود:
به طور کلی موسسه ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ) ) (NIOSHو  CDCاستفاده از ماسکهای آلودگی زدایی
شده را در حالت معمول را توصیه نمیکند اما در شرایط بحران که با کمبود ماسک مواجهه هستیم و بر اساس
مطالعات محدودی که انجام شده است و با در نظر گرفتن ویژگیهای یک رو

آلودگی زدایی استاندارد برای

ماسک(حفظ کارایی از نظر فیلتراسیون و فیت بودن ،کاهش بار بیماری زایی و عاری بودن از هر گونه ماده شیمیایی
در درون ماسک)  ،سه رو

شامل پرتو فرابنفش ،بخار پراکسید هیدرو ن و گرمای مرطوب را مناسب تر از بقیه

ها تشخیپ داده است .

رو

با این حال  CDCتوصیه می کند که اثر بخشی رو های آلودگی زدایی از ماسک باید توسط سازندگان و برای
نوع ماسک از نظر فیلتراسیون و فیت شدن به طور اختصاصی مورد ارزیابی قرار گیرد .به عبارت دیگر قبل از به
کار گیری رو های آلودگی زدایی الزم است با سازنده ماسک مشورت شود.

پرسش  )21در هنگام استفاده از ماسکهای  N95ضدعفونی شده با استفاده از روشهای ذکر شده
در پرسش  ،21چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
پاسخ:
در هنگام استفاده از ماسک آلودگی زدایی شده الزم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
 دستها قبل و بعد از تماس یا تنظیم ماسک با آب و صابون یا ضدعفونی کننده های حاوی الکل تمیز
شوند.
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 از تماس دست با سطح داخلی ماسک اجتناب شود.
 در هنگام پوشیدن و در آوردن و انجام تستهای کیپی ) (seal checkاز دستکش تمیز (غیر استریل)
استفاده کنید.
 ماسک را به صورت چشمی از نظر هر گونه آسیب بازرسی کنید.
 کلیه اجزاء ماسک از جمله بندها و گیره بینی را بررسی و مطمئن شوید که آسیب ندیده باشد و بر
کیفیت کاریی و فیت شدن ماسک اثر منفی نگذاشته باشد .
 اگر ماسک آسیب دیده یا شکل خود را از دست داده است یا اگر قادر به انجام موفق آمیز تستهای
کیپی نیستند ،ماسک را دور بیندازید و از ماسک دیگری استفاده کنید.
 در هر باری که از ماسک استفاده می کنید الزم است بالفاصله پس از پوشیدن ماسک تستهای کیپی
را انجام دهید و اگر قادر به انجام موفقیت آمیز تستهای کیپی نبودید ،از آن ماسک استفاده نکنید.

پرسش  )22آیا ماسکهای  N95ضدعفونی شده با استفاده از روشهای ذکر شده در پرسش ،21
را می توان برای همه فعالیتهای پزشکی استفاده کرد؟
پاسخ:
با توجه به توصیه های  CDCکه در تاریخ  22مارس  2424منتشر شده ،اگر سازندگان هر یک از ماسکها یا
مراکز تحقیقاتی اطالعاتی ارائه کنند که آلودگی زدایی برای آن مدل خا

از ماسک بر فیلتراسیون و همچنین

فیت شدن ماسک اثر منفی نداشته است ،می توان از ماسک آلودگی زدایی شده برای همه فعالیتهای مراقبتی
از بیمار استفاده کرد.
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اما در صورتی که اطالعاتی از سازنده یا مراکز تحقیقاتی معتبر مبنی بر اثرات احتمالی آلودگی زدایی به رو های
مذکور بر ماسک در دسترس نباشد ،از ماسک میتوان برای همه فعالیتهای مراقبتی از بیمار به غیر از رو

های

اجرایی(پروسیجرها) مولد آئروسول استفاده نمود.
توجه داشته باشد:
در حال حاضر اطالعاتی در خصو

اثر بخشی رو های آلودگی زدایی بر حذف کرونا ویروس از روی ماسک وجود

ندارد .در مورد دیگر عوامل بیماری زایی که ممکن است بر روی ماسکها وجود داشته باشد ،نیز اطالعات محدودی
وجود دارد و لذا مطالعات بیشتری در خصو

اینکه کرونا و دیگر عوامل بیماری زا بعد از آلودگی زدایی غیر فعال

میشوند یا خیر نیاز است .بنابراین حتی بعد از آلودگی زدایی نیز الزم است استفاده از این ماسکها با احتیاط
صورت گیرد .
منبع:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontaminationreuse-respirators.html

پرسش  )23تاریخمصرف ماسکهای  N95یا  FFP2چقدر است؟ آیا در شرایط بحران میتوان از
ماسکهای  N95یا  FFP2تاریخ گذشته استفاده کرد؟
پاسخ:
 توواریخمصوورف ایوون نوووع ماسووکهووا معموووالً روی بسووتهبنوودی آنهووا در شووده اسووت و بووهطووور
معموووول ،بووورای مووودت دو سوووال اسوووت .در شووورایط بحوووران ،بوووه شووورط بازرسوووی ظووواهری و
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اطمینووان از سووالم و اینکووه بووه دور از آلووودگی نگووهداری شووده و سووالم باشووند ،موویتوووان از
آنها استفاده کرد.

پرسش  )24عالمتهای روی ماسکها به چه معناست؟ عالمتگذاری استاندارد روی ماسکها به
چه صورت است؟
پاسخ:
 بووووور اسووووواس آخووووورین ویووووورایش اسوووووتاندارد اروپوووووا (،)EN149:2001+A1:2009
ماسکهای  FFPبهصورت زیر عالمتگذاری میشود:
 حووورف  Aمخفوووف  Amendmentیوووا الیحوووۀ اصوووالحی اسوووت کوووه ایووونطوووور معنوووی
موویشووود :اولووین الیحووۀ اصووالحی کووه در سووال  2441بووه ایوون ویوورایش از اسووتاندارد اضووافه
گردید.
 حرف  Rمخفف  Reusableاست؛ به معنی چندبار مصرف.
 حرف  NRمخفف  Non Reusableاست؛ به معنی یکبارمصرف.
 دو حووورف  CEبوووه هموووراه کووود چهووواررقمی روبوووهروی آن هماننووود ( )CE0121یوووا
()CE0086

شوووومارۀ Body

 Notifiedمربوووووط بووووه مرجووووش صووووادرکنندۀ اسووووتاندارد

است.
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استاندارد آمریکایی
(

)

استاندارد اروپایی ()EN

پرسش  )21ماسکهای پزشکی و  N95یا معادل آنها از چه موادی ساخته میشوند؟
پاسخ:
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ماسکهای  N95ممکن است به شکل سه الیه یا پنج الیه و از مواد مختلف ساخته شوند .معموال الیه خارجی و
داخلی از جنس پارچه نبافته هستند و الیه های میانی از پارچه ( Meltblowملت بلون) یا الیاف نانو ساخته می
شود .گاهی یک الیه کربن فعال نیز جهت حذف بو در تراکمهای پائین در الیههای میانی اضافه میشود .در
شکلهای زیر تصاویری از الیه های به کار رفته در ماسک نشان داده شده است.
در ضمیمه یک نیز راهنمای اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا دارو ) (IMEDدر خصو

نحوه تهیه

ماسکهای پزشکی و  N95ارائه شده است.

پرسش  )29آیا ماسکهای  N95یا معادل آنها قادرند بو را حذف کنند و اگر با استفاده از این نوع
ماسکها بوی مواد احساس شد ،نشان دهنده عدم کارایی آنهاست؟
پاسخ:
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ماسکهای  N95یا معادل آنها نظیر  FFP2برای حذف آئروسلها طراحی شده اند و بو را حذف نمیکنند .لکن
در برخی از انواع این ماسکها یک الیه کربن فعال جهت حذف بوهای خفیف اضافه میشود که رنس این ماسکها
تیره تر میباشد.
پرسش  )27چگونه میتوان ماسکهای اصل 7را از ماسکهای تقلبی 8تشخیص داد؟

پاسخ:
تشخیپ ماسکهای تقلبی کار سادهای نیست .اصوالً ماسکها باید از مراکز معتبر و مورد تأیید تهیه شوند .با
برخی بازرسیهای چشمی از جمله اینکه سوپا ماسک سالم باشد و تغییر شکل نداشته باشد ،میتوان تا حدودی
از اصل بودن آن اطمینان حاصل کرد .در آمریکا سازمان  NIOSHماسکها را آزمون کرده و عالمت
” “NIOSH Approvedروی آنها در میشود .با این حال ماسکهای زیادی در بازار وجود دارد که به
صورت غیر قانونی و تقلبی عبارت ”“ NIOSH Approvedرا بر روی محصوالت خود در میکنندNIOSH .
برخی از نشانههای تقلبی بودن ماسکها را به شرح زیر اعالم کرده است:
. Genuine
. Fake
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 oعدم در مشخصات بر روی فیلترهای ماسک
 oعدم در شماره تاییدیه بر روی فیلتر یا بند ماسک
 oعدم در عبارت  NIOSHبرای روی ماسک
 oنوشتن اشتباه حروف عبارت  NIOSHمثال  NISHبه جای NIOSH
 oبه کار بردن پارچه ها و اشیاء تزئینی برای تهیه ماسک
 oادعای اخذ تاییدیه از  NIOSHبرای تولید ماسک ویژه کودکان ( NIOSHهیچ گونه وسلیه
حفاظت تنفسی را برای کودکان تایید نمیکند)
 oداشتن بندهای دور گو

به جای بندهای باالی سر.

 نشانه گذاری ماسکهای تنفسی از نظر استاندارد  NIOSHدر شکل زیر نشان داده شده است:
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 NIOSHدر تاریخ  00آوریل  2424فهرستی از ماسکهای تقلبی که با برچسب  NIOSH Approvedدر بازار
ارائه شده اند را منتشر کرد که تصویر برخی از آنها در ادامه آورده شده است .لیست کامل آنها نیز از طریق
لینک زیر قابل دسترسی است:
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
در این بیاینه  NIOSHتاکید کرده است که فهرست تجهیزات حفاطت فردی مورد تایید این سازمان فقط از
طریق وب سایت زیر قابل مشاهده است و مورادی که برخی تولید کنندگان اظهار میکنند ،در صورتی که در
لینک زیر در نشده باشد ،قابل اعتماد نیست:
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html

تصاویر برخی از ماسکهای تقلبی موجود در بازار با برچسب : NIOSH Approved
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پرسش  )28آیا در شرایط بحران میتوان از ماسکهای پارچهای بهعنوان جایگزین ماسکهای
پزشکی استفاده کرد؟
پاسخ:
 بر اساس استانداردهای قانونی ماسکهای پزشکی ،ماسکهای جراحی باید قادر باشند که از نفوذ خون و
دیگر مایعات عفونی به پوست ،دهان و دیگر غشاهای مخاطی محافظت کنند .ازآنجاکه مشخپ نیست که
ماسکهای پارچهای تا چه حد میتوانند چنین انتظاری را فراهم کنند ،پس این ماسکها بهعنوان وسیلۀ
حفاظتی توصیه نمیشود .بااینحال ،به منظور رفع نیاز فوری ماسک های یکبار مصرف و بحران هایی که
38
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در اثر کمبود ماسک ایجاد می شود ،بسیاری از مردم شروع به ساخت ماسک از پارچه های مختلف می
کرده اند .اگرچه این گونه ماسک ها ممکن است تا حدودی حفاظت ایجاد کند .اما میزان حفاظت آنها بسیار
کمتر از ماسک های جراحی و ماسک های  N95است می کنند .در برخی مطالعات مشخص شده است که
اثربخشی ماسک های پارچه ای (خانگی) نصف ماسک های جراحی و کمتر از  05برابر ماسک های N95
است .مطالعه دیگری نشان داده است که ماسک های جراحی در مقایسه با ماسک های خانگی درآزمون
فیلتراسیون باکتریایی  9برابر و در مسدود نمودن قطرات تنفسی در آزمون سرفه 2برابر عملکرد بهتری داشتند.
توجه داشته باشید این ماسکها صرفا برای مصارف عمومی و به منظور پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفه
و عطسه کاربرد دارند و استریل بودن آنها بسیار مهم است .در شرایط بحرانی ،چنانچه کارکنان درمانی مجبور
به استفاده از این ماسک ها شدند ،باید احتیاطات الزم را انجام دهند و آن را به همراه شیلدهای صورت
استفاده کنند.

ماسکهای جراحی
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پرسش  )26برای اینکه ماسک اثر حفاظتی داشته باشد ،چه نکات مهمی را باید مدنظر قرار داد؟
پاسخ:
 انتخاب صحیح نوع ماسک
 اطمینان از کارایی فیلتر آن
 نحوۀ استفادۀ صحیح
 تنظیم ماسک و انطباق یا کیپشدن آن روی صورت
 نگهداری و رعایت بهداشت دست ،قبل و پس از پوشیدن ماسک
پرسش  ) 31بهطور کل در شرایط کمبود ماسکهای پزشکی ،برای حفاظت کارکنان درمانی چه
کارهایی میتوانیم بکنیم؟
پاستتخ :برخووی از کارهووایی کووه در شوورایط کمبووود ماسووکهووای پزشووکی موویتوووان بوورای
حفاظت کارکنان درمانی انجام داد ،به شرح زیر است:
 در شوورایط کمبووود ماسووکهووای پزشووکی کارکنووان درمووانیای کووه در معوورض ریسووکهووای
بووواالتری از کرونوووا هسوووتند ،نظیووور بیمووواران مسووون ،آنهوووایی را کوووه بیمووواریهوووای زمینوووهای
دارند یا باردار هستند ،از بیماران مشکوک یا آلوده به کرونا جدا کنید.
 در صوووورت امکوووان کارکنوووان درموووانیای را کوووه مبوووتال بوووه بیمووواری کرونوووا شوووده و بهبوووود
یافتووهانوود ،بووهعنوووان مووراقبین بیموواران کرونووایی تخصوویپ دهیوود؛ چراکووه افوورادی کووه بووه
ایوون بیموواری مبووتال شووده و بهبووود یافتووهانوود ،ممکوون اسووت درجووهای از مصووونیت پیوودا کوورده
باشند .البته این موضوع هنوز ثابت نشده است.
41

پاسخ به پرسشهای پرتکرار در خصوص استفاده از ماسکهای تنفسی برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ( 16کروناویروس)-ویرایش ششم

 از شووویلد صوووورت بووورای پوشووواندن جلوووو و اطوووراف صوووورت (بووودون اسوووتفاده از ماسوووک)
استفاده کنید.
 از فوونهووای مجهووز بووه فیلتوور هپووا کووه قووادر بووه افووزایش نوور تعووویض هوووای تمیووز بووه اتوواق
بیمووواران باشووود ،اسوووتفاده کنیووود .بوووا ایووون کوووار ریسوووک سووورایت آلوووودگی بوووه افووورادی کوووه
حفاظت تنفسی ندارند و به اتاق بیماران وارد میشوند ،کاهش مییابد.
 بوووهعنووووان آخووورین راهکوووار ،در شووورایط نبوووود ماسوووک پزشوووکی از ماسوووکهوووای خوووانگی
اسووتفاده کنیوود .ولووی توجووه داشووته باشووید ایوون ماسووکهووا ،جووزو تجهیووزات حفاظووت فووردی
محسووووب نشووووند؛ چوووون کوووارایی آنهوووا در حفاظوووت از کارکنوووان درموووان ناشوووناخته اسوووت و
بوورای همووین ،هنگووام بووهکووارگیری ایوون گزینووه بایوود احتیوواط کنیوود .ایوون ماسووکهووا بهتوور
اسووت بووه همووراه شوویلد صووورت اسووتفاده شوووند و کوول صووورت (جلووو و اطووراف و زیوور چانووه)
را در بربگیرند.
پرسش  )31در شرایط کمبود ماسک ،اولویت استفاده از ماسکهای پزشکی برای چه فعالیتهایی
است؟
پاستتخ :در شوورایط کمبووود ماسووک ،برخووی از فعالیووتهووا از جملووه موووارد زیوور در اسووتفاده
از ماسکهای پزشکی اولویت دارند:
 جراحیها و پورسیجرهای پزشکی ضروری.
 فعالیتهای مراقبتیای که پیشبینی ترشحات و پاشش در آن وجود دارد.
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 فعالیتهایی که مستلزم مواجهۀ چهرهبهچهره است یا تماس مستقیم با بیماران آلوده اجتنابناپذیر
است.


فعالیتهای ایجادکنندۀ آئروسُل ،مثل برونکوسکوپی ،ساکشن ،اینتوبه و ...در شرایط نبود ماسکهای .N95

پرسش  )32چرا استفاده از ماسکهای  N95و به طور کلی ماسکهای فیلتردار برای استفاده عموم
مردم توصیه نمیشود؟
پاسخ:
اگرچه ماسکهای  N95می تواند در برابر قطرات تنفسی کوچک مثل قطرات حاوی  SARS-Cov-2حفاظت
ایجاد کند .اما ،در شرایط حاضر مراجش معتبر بهداشتی مثل  WHOو  CDCاستفاده از این نوع ماسکها را
فقط برای کارکنان مراکز مراقبتهای بهداشتی الزامی دانسته و به دالیل زیر این ماسکها را برای عموم مردم
توصیه نمیکند:
 )9افرادی که از این ماسکها استفاده میکنند باید آموز های تخصصی در مورد نحوه پوشیدن  ،تنظیم و
کیپ کردن ماسک بر روی صورت بببینند .همچنین میبایست تحت آزمون انطباق ) (fit testقرار گیرند
چرا که هرگونه نشتی از لبه های ماسک و نیز آب بندی نامناسب می تواند منجر به کاهش اثربخشی
ماسک شود.
 )2به علت انطباق چسبان ماسکهای  ، N95استفاده از این نوع ماسک ها میتوانند باع ایجاد ناراحتی و
خفگی در فرد شوند و استفاده از آن ها را برای مدت زمان طوالنی دشوار میسازد.
 )9منابش ماسکهای  N95محدود است و استفاده عموم از این ماسکها دسترسی کارکنان بهداشت -درمان
و افراد دارای مشاغل حساس را دشوار میسازد.
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پرسش  )33در صورت استفاده از ماسکهای نیم صورت کارتریج دار یا مجهز به فیلتر  P100برای
حفاظت در برابر کروناویروس ،فیلتر آنها چه زمانی باید تعویض شود ؟
پاسخ:
تعیین زمان تعویض فیلتر یا کارتریج به دلیل اینکه به مدت استفاده و نیز میزان انجام فعالیتهای ایجاد کننده
آئروسل در هر شیفت کاری دارد ،مشکل است .به طور کلی فیلتر یا کارتریج زمانی باید تعویض شود که
مرطوب شود یا تنفس در آن سخت شود .برای افزایش طول عمر این ماسکها می توان از یک سری پد یا
کاور پارچه ای یکبار مصرف بر روی کارتریج یا فیلتر ماسکهای نیم صورت استفده کرد و در پایان هر شیفت
آنها را دور انداخت تا بدین ترتیب طول عمر فیلتر یا کارتریج افزایش یابد.

پرسش )34آیا وجود الیه کربن فعال بر روی ماسک تاثیری بهبود کارایی ماسکهای فیلتر در
حذف ویروس کرونا دارد؟
پاسخ:
خیر ،وجود الیه کربن فعال بر روی این ماسکها برای جذب تراکم های خیلی پایین گازها و بخارات و حذف
بو کاربرد دارد و در میزان کارایی فیلتراسیون آنها در حذف کروناویروس بی تاثیر است.
پرسش  )31نحوه پوشیدن ماسکهای نیم صورت چگونه است؟
پاسخ:
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در شکل زیر نحوه پوشیدن ماسکهای تنفسی و نحوه انجام آزمونهای فشار مثبت و فشار منفی به منظور حصول
اطمینان از جایگیری ماسک بر روی صورت را نشان میدهد .آزمونهای فشار مثبت و فشار منفی میبایست در
هر بار استفاده از ماسک ،توسط کاربران این ماسکها انجام شوند.
 .0تسمه گردنی ماسک را به پشت گردن بیاندازید.

 .2تسمههای الستیکی را پشت و روی سر قرار دهید.
 .0برای اینکه ماسک کامالً روی صورت قرار گیرد،
تسمههای دو طرف ماسک را بکشید و محکم کنید .سپس
برای اینکه مطمئن شوید ماسک کامالً بر روی صورت قرار
گرفته و نشتی ندارد ،آزمونهای فشار مثبت و فشار منفی
مندر در شکل زیر را انجام دهید.
نحوه پوشیدن و تنظیم کردن یک نمونه از ماسکهای تنفسی نیم صورت
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مراحل آزموخ فشار مثبت:

مراحل آزموخ فشار منفی:
 -0دریچهی ورودی هوا را با گذاشتن کف دست روی

 -0کف دستتان را روی شیر بازدمی ماسک قرار دهید تا

کانیستر/کارتریج مسدود کنید.

خرو هوا از آن مسدود شود.

 -2عمل دم را بهآرامی انجام داده و بهمدت حداقل  04ثانیه

 -2عمل بازدم را بهآرامی انجام دهید.

نفس خود را حبس کنید.

 -0درصورتیکه وسیلهی حفاظت تنفسی بهنحو صحیح روی

 -0درصورتیکه قطعهی صورتی ماسک تاحدودی منقبض

صورت شما قرار گرفته باشد ،فشار جزئی مثبتی داخل

شده و هیچ نشتی بهطرف داخل قطعهی صورتی مشاهده

قطعهی صورتی بهوجود آمده و ماسک بهطرف بیرون برآمده

نشود ،بدین معناست که ماسک بهنحو مناسبی روی صورت

میشود؛ بهعبارتدیگر هیچ نشتی به طرف بیرون ،بین قطعه

شما قرار گرفته و شیر بازدمی و قطعهی صورتی وسیله ،نشتی

صورتی و صورت ،ایجاد نمیشود.

ندارند.

نحوهی انجام آزمونهای نشتبندی ماسکهای نیم صورت کارتریج دار
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پرسش  )39آیا ماسکهای نیم صورت کارتریج دار مجهز به فیلتر ذرات را میتوان شست و
ضدعفونی کرد؟

پاسخ:
بخش سلیکونی ماسکهای نیم صورت کارتریج دار (به غیر از کارتریج و فیلتر) را می توان به شیوه زیر شست و
ضدعفونی کرد:
قطعات ماسک را باز کنید و فیلترها ،کارتریجها را از آن خار کنید.
قطعه صورتی و اجزاء آن را با آب گرم و یک ماده پاک کننده مالیم یا پاک کننده توصیه شده توسط سازنده وسیله
حفاظت تنفسی شستشو دهید (از حاللهای آلی استفاده نشود) .توصیه میشود از یک برس مویی (نه سیمی)
برای تمیز کردن وسیله حفاظت تنفسی استفاده کنید.
ماسک را با آب گرم تمیز و جاری (حداکثر  02درجه سانتیگراد) ،به طور کامل شستشو دهید .باقی ماندن عوامل
ضد عفونی کننده بر روی قطعه صورتی ماسک ،میتواند باع ایجاد درماتیت و یا سبب تخریب بخشهای الستیکی
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یا خوردگی بخشهای فلزی وسیله حفاظت تنفسی شود.
در صورتیکه پاک کننده ،حاوی عامل ضد عفونی کننده نباشد ،قطعات ماسک را به مدت دو دقیقه در یکی از
محلولهای زیر غوطه ور نمائید و یا وسیله حفاظت تنفسی را با استفاده از ایزوپروپیل الکل  % 04بمنظور از بین
بردن میکروبها گندزدایی نمایید:
الف) محلول هیدروکلریت ( 54پی پی ام کلرین) که از افزودن تقریبا یک میلی لیتر ماده سفید کننده به یک لیتر
آب با دمای  00درجه سانتیگراد تهیه میشود.
ب) محلول آبی ید ( 54پی پی ام ید) که از افزودن تقریبا  4/2میلی لیتر تنتور ید ( 9تا  2گرم یدورآمونیم /یدید
پتاسیم044 /سی سی الکل  05درصد) به یک لیتر آب با دمای 00درجه سانتی گراد تهیه میشود.
قطعات ماسک را با استفاده از پارچه بدون پرز خشک کنید و یا اجازه دهید در هوای تمیز ،توسط جریان هوا
خشک شوند .سپس آنها را در درون یک کیف پالستیکی تمیز و خشک نگهداری نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه کنید:
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-followingpotential-exposure-to-coronaviruses.pdf
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پرسش  )37آیا اضافه کردن الیه های پارچه ای مختلف بر روی ماسک ،کارایی ماسک را افزایش
می دهد ؟
پاسخ:
گر چه ممکن است افزودن تعداد الیههای متعدد بر روی ماسک ممکن است کارایی فیلتراسیون را افزایش دهد،
ولی به دلیل اینکه مقاومت تنفسی را افزایش میدهد می تواند سبب شود که هوا به جای عبور از فیلتر از لبه های
ماسک وارد سیستم تنفسی شود و عمال استفاده از ماسک را بی تاثیر کند.

پرسش  )38آیا پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسکهای  N95توصیه می شود ؟
پاسخ:
پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسکهای

N95

از این جهت که می توان مانش از انطباق کامل ماسک بر روی

صورت کاربران شود ،مجاز نیست ولی پوشیدن ماسک جراحی بر روی ماسکهای  N95برای افزایش طول عمر آنها
و امکان استفاده مجدد توصیه میشود.
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پرسش  )36ماسکهای پارچهای چگونه ما در برابر انتشار ویروس کرونا محافظت می کنند؟
پاسخ:
بررسی های نشان داده است حدود  04درصد از مبتالیان به بیماری کرونا هیچ گونه عالمت تنفسی ندارند و از
طرفی در اوایل ابتال به بیماری نیز افراد مبتالء معموال بدون عالمت هستند ،بنابراین در اثر قطرات تنفسی که در
اثر صحبت کردن ،سرفه و عطسه به اطراف منتشر میشود ،می توانند بیماری را به دیگران منتقل کنند .بررسی
های نشان داده است که در اثر صحبت کردن حدود ده هزار قطره ،سرفه حدود سی هزار قطره و عطسه حدود
چهل هزار قطره که ممکن است حاوی ویروس باشند به اطراف منتقل می شوند .این قطرات در ابتدا درشت هستند
و با ماسک میتوان در منیش آنها را کنترل کرد ولی اگر ماسک نباشد ،این قطرات تبخیر شده و اندازه آنها کوچکتر
شده و میتوانند در سطوح یا روی لبف صورت و چشم دیگران رسوب کنند و آنها را مبتال کند.

پرسش  )41آیا با توجه با اندازه کوچک ویروس ،ماسکهای پارچهای برای حفاظت در برابر
ویروس کرونا موثر هستند؟
پاسخ:

در اثر صحبت کردن حدود  ،04444سرفه  04444و عطسه حدود  04444قطره ،که ممکن است
حاوی ویروس باشند به اطراف منتشر میشوند .این قطرات وقتی که که از دهان و دستگاه تنفسی
به بیرون منتشر میشوند عمدتاً درشت هستند و هر چه دورتر میشوند در اثر گرما تبخیر شده و
کوچکتر میشوند .با این توضیحات ،ماسک پارچهای میتواند قطرات درشت منتشر شده را در
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نزدیکترین نقطه به منبش انتشار به دام بیندازد و لذا بررسیها نشان داده است که ماسکهای پارچهای
میتوانند نقش موثری در کنترل انتشار قطرات و کاهش ریسک ابتال به این بیماری داشته باشند.

پرسش )41چه کسانی و کجاها باید از ماسکهای پارچهای استفاده کنند؟
پاسخ:
همه افراد باالی دو سال بجز برخی گروههای خا

(به پاسخ پرسش  02مراجعه کنید) میبایست برای جلوگیری

از انتشار ویروس در مراکز عمومی ،مراکز پر ازدحام و فاقد تهویه کافی و جاهایی که امکان رعایت فاصله اجتماعی
نیست (مثل فروشگاههای مواد غذایی و داروخانهها و  )...از ماسک استفاده کنند.

پرسش  )42چه کسانی نباید از ماسک استفاده کنند؟

پاسخ:
همه افراد ،بجز گروههای زیر ،باید ماسک بزنند:
 کودکان زیر دو سال
 افرادی که مشکل تنفسی دارند
 افراد ناتوان یا افرادی که به نوعی قادر به برداشتن ماسک از روی صورت بدون کمک نیستند.
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پرسش  )43آیا استفاده از ماسک به تنهایی می تواند در پیشگیری ابتالء به ویروس کرونا موثر باشد؟
پاسخ:
ماسک زدن در درجه اول منجر به حفظ سالمت اطرافیان می شود .برای حفظ سالمت خودمان باید فاصله
اجتماعی را رعایت کنیم ،از حضور در مراکز پرجمعیت اجتناب کنیم و شستشوی مکرر دست و ضدعفونی
سطوح را فرامو

نکنیم .به عبارت دیگر ماسک زدن نباید باع اطمینان کاذب شود .ماسک یک راهکار کنترلی

مکمل در کنار سایر اقدامات کنترلی است.

پرسش  )44ماسکهای پارچهای چه ویژگیهای باید داشته باشند؟
پاسخ:
مطابق توصیه  CDCماسکهای پارچهای که به صورت خانگی برای کمک به کاهش سرعت انتشار ویروس کرونا
میشود باید دارای مشخصات زیر باشند:
 بصورت محکم اما راحت اطراف صورت را کامل پوشش دهد.
 حلقهها یا بندهای ایمن و مناسبی داشته باشد
 شامل چندین الیه پارچه (ترجیحا از جنس کتان) باشند
 تنفس بدون محدودیت میسر باشد
 قابلیت شستشو و خشک کردن آنها دستگاه بدون آسیب و تغییر میسر باشد
پرسش  )41آیا ماسکهای پارچهای خانگی حفاظتی معادل ماسکهای  N95و ماسکهای جراحی
تامین میکنند؟
پاسخ:
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خیر ،این ماسکهای صورت پارچهای معادل ماسکهای جراحی یا ماسکهای  N95نیستند و کارایی این
ماسکها را ندارند .به طور کلی اولویت استفاده از ماسکهای جراحی و ماسکهای  N95با کادر درمان است.
هدف از استفاده از ماسکهای پارچه ای که برای عموم توصیه می شوند ،در درجه اول به دام انداختن قطرات
تنفسی در منبش و جلوگیری از انتشار آنها به اطراف است.

پرسش  )49نحوه تمیز کردن و شستتشوی ماسکهای پارچه ای چگونه است؟
پاسخ :این ماسکها را بسته به تعداد دفعات استفاده ،میتوان با ماشین لباسشویی (با آب گرم) و
به طور دستی شستشو مجددا استفاده کرد .برای شستشو با دست هم  0قاشق چایخوری وایتکس
را در حدود  0/5لیتر آب در دمای اتاق تهیه و ماسک را به مدت 5دقیقه درآن غوطه ور و سپس با
آب سرد شستشو دهید .برای خشک کردن هم ،ماسک را در معرض هوا و نور خورشید قرار دهید.

پرسش  )47آیا میتوان در هنگام فعالیتهای ورزشی مثل شنا و فوتبال از ماسک استفاده
کرد؟

پاسخ :استفاده از ماسک در مورد فعالیتهای ورزشی مثل شنا ،مجاز نیست و رعایت فاصله اجتماعی
اهمیت بیشتری دارد .در مورد ورز هایی نظیر فوتبال و ...نیز با توجه به این مهم که این
ورز ها باید در فضاهای باز انجام شوند و استفاده از ماسک در حین این فعالیتها توصیه
نمیشود.
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پرسش  )48ماسک زدن چه پیامدهای منفی برای افراد دارد؟

پاسخ :به هر حال استفاده از ماسک ممکن است کمی ناراحت کننده باشد ولی با توجه به مزایای
آن در حفظ سالمت جامعه ،سودمند است .برخی افراد به اشتباه تصور میکنند که استفاده
طوالنی مدت سبب تجمش دی اکسید کربن بازدمی و آسیب مغزی میشود .ولی باید توجه
داشت ماسک های پارچه ای تهویه کافی بری پیشگیری از این تجمش دی اکسید کربن در
هنگام بازدم را فراهم میکنند ،ماسک میباید بیش از حد ضخیم نباشد تا ضمن پیشگیری
از این موضوع ،سبب تنگی نفس و مشکالت تنفسی نشود .برخی نیز از درد الله گو

در

اثر استفاده از ماسک شکایت دارند که برای حل این مشکل میتوان بندهای ماسک را به
جای پشت گو  ،پشت سر ،گره زد یا از بندهای متناسب با اندازه سر خود استفاده کنند.
تعدادی از مردم نیز مه گرفتگی شیشههای عینک در هنگام ماسک زدن را نارحت کننده
میدانند که این مشکل نیز با شستشوی شیشههای عینک با آب و صابون و خشک کردن
آن قبل از استفاده از ماسک حل میشود .برخی از افراد نیز اذعان میکنند که استفاده از
ماسک سبب تحریک و حساسیت پوستی در آنها میشود ،در حالی که استفاده از ماسک
پارچهای مناسب(معموالً از جنس کتان) مشکل را حل میکند.
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پرسش  )46آیا شیلدها یا محافظ های صورت می تواند جایگزین ماسک شود؟

پاسخ :استفاده از محافظهای صورت به عنوان جایگزین ماسک توصیه نمیشود .این محافظها همراه
با ماسک زدن به شرطی که اطراف صورت را به طور کامل پوشش دهد در تماسهای نزدیک
با دیگران میتوانند استفاده شود.

پرسش  )11در هنگام ماسک زدن به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

پاسخ:
قبل و بعد از استفاده ماسک الزم است دستها به نحو صحیح شستشو داده شوند .ماسک باید از پل
بینی و چانه و اطراف صورت را در بر بگیرد .در موقش درآوردن ،ماسک باید از بند گرفته
شود و در سطل زیاله یا در کیسه مخصو
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افراد باید از تماس دست با سطح ماسک اجتناب کنند و در صورت نیاز به تنظیم ماسک با
دست ،بالفاصله دستهای خود را با آب و صابون بشویند.
بیرون ماندن بینی و چانه از ماسک  ،شل بودن ماسک ،دست زد به سطح ماسک ،نپوشاندن کامل
صورت از طرفین ،باال و پایین را از مهمترین رفتارهای غلط و رایج در هنگام ماسک زدن
است.
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پرسش  )11ماسکهای پارچهای خانگی را چطور می توان تهیه کرد؟
پاسخ :مطابق دستورالعمل  CDCماسکهای پارچهای را میتوان به شکل خانگی و با استفاده
از از مواد موجود در منزل و با هزینه کم به شکل زیر تهیه کرد:
مواد ازم :

 دو مستطیل  9*04اینچ ( 05.2*25سانتی متر) از پارچه نخی

 دو قطعهی کشسان  9اینچی ( 05.2سانتی متر) (یا نوارهای الستیکی ،نخ ،نوار
پارچهای ،یا کش مو)
 نخ و سوزن

 قیچی
 چر خیاطی

روش هیه:
الف-با استفاده از پارچه نخی:
-0دو مستطیل  04در  9اینچی ( 25در  05.2سانتیمتر) از پارچه
نخی بر

دهید .از نخ بافتنی محکم  ،مانند پارچه لحاف یا

مالفههای نخی .پارچه تیشرت را میتوان برای لبه کار استفاده
کرد .دو مستطیل را روی هم قرار دهید.
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-2قسمتهای طویل پارچه را به اندازه  0/0اینچ ( 0.5سانتیمتر) تا
کرده سپس سجاف میکنیم .سپس الیه دوبل پارچه را به اندازه
 0/2اینچ (0سانتیمتر) در امتداد قسمت کوتاه مستطیل تا میکنیم
سپس کوک میزنیم.

 9 -0اینچ ( 05.2سانتیمتر) طول و  0/2اینچ (  0.9سانتیمتر)
عرض بند االستیک تهیه کرده و آن را به داخل سجاف پهن تر از
هر طرف ماسک جا میکنیم .این ها حلقه های گو

خواهند بود از

یک سوزن بزرگ برای رد کردن بند استفاده کنید .انتهای بند ها را
گره بزنید .اگر بند االستیک ندارید از کش مو یا هد بند االستیک
استفاده کنید .اگر فقط نخ دارید میتوانید بندها را طوالنی تر کرده
و پشت سر خود ببندد.

 -0به آرامی بندهای االستیک را بکشید تا گره ها داخل سجاف
محکم شوند .دو طرف ماسک را روی بند جمش کنید و ماسک را
روی صورت به گونهای تنظیم کنید که ماسک روی صورتتان محکم
شود .سپس بندهای االستیک را در جای خود گره بزنید تا نلغزد.
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ب -با استفاده از تی شرت ( بدون نیاز به دوخت)
مواد الزم:
تیشرت
قیچی

چ -با استفاده از دستمال سر و گردن ( 1بدون نیاز به دوختن)
مواد الزم:
دستمال (یا پارچه نخی مربعی شکل به ابعاد  24*24اینچ (54.2سانتیمتر*54.2سانتیمتر)
فیلتر قهوه
نوارهای الستیکی ( یا کش مو)
قیچی ( در صورت بر

زدن پارچه)

Bandanna
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پرسش  )12آیا ماسکهای پارچهای مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور هستند؟
پاسخ:
در حال حاضر دو نمونه از این ماسکها به شرح زیر مورد تایید اداری تجهیزات پزشکی قرار گرفته است:
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پرسش  )13از چه منابعی می توان به فیلم های آموزشی و اطالعات تکمیلی در خصوص
ماسکهای تنفسی دسترسی داشت؟
پاسخ:
برای دستیابی به اطالعات تخصصی از جمله پوسترها ویدئوهای آموزشی در مورد نحوه پوشیدن ماسکهای تنفسی
می توان به استانداردها و وب سایت سازندگان ماسکها مراجعه کرد که برخی از بهترین آنها از طریق لینکهای
زیر قابل دسترسی است:
https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/training_videos.html
https://multimedia.3m.com/mws/media/1479579O/3m-vflex-wear-it-right-poster-lr.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m-filtering-facepiece-respirators-tips-foruse.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips-for-using-a-3m-flat-fold-filteringfacepiece-respirator-9210.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793204O/tips-for-using-a-3m-filtering-facepiecerespirator-8210.mp4
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ضمیمه  :1راهنمای تولید ماسک پزشکی(توصیه شده سازمان غذا و دارو کشور)
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