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 از ماسک تنفسی استفاده کنند؟ چه کسانی باید برای حفاظت در برابر ویروس کرونا( 1پرسش 

 :باید از ماسک تنفسی استفاده کنندافراد زیر (، WHO) : مطابق توصیۀ سازمان بهداشت جهانیپاسخ

  کنند؛درمانی و افرادی که همراه بیمار هستند یا از بیمار مراقبت میخدمات بهداشتی کارکنان 

  .افرادی که بیمارند یا عالئم بیماری نظیر تب، سرفه یا عطسه را دارند 

 

 ند؟هم باید از ماسک تنفسی استفاده کن عادی و عموم مردمآیا افراد ( 2پرسش 

  پاسخ:

 یندارند و از طرف یفسگونه عالمت تن چیکرونا ه یماریبه ب انیدرصد از مبتال 04ها نشان داده است حدود  یبررس

ه در اثر ک یدر اثر قطرات تنفس نیافراد مبتال  معموال بدون عالمت هستند، بنابرا زین یماریابتال به ب لیدر اوا

ها  یمنتقل کنند. بررس گرانیرا به د  یماریب توانند یشود، م یصحبت کردن، سرفه و عطسه به اطراف منتشر م

قطره، که ممکن است  04444و عطسه حدود  04444، سرفه 04444دود نشان داده است در اثر صحبت کردن ح

 ،یاز انتشار قطرات تنفس یریجلوگ یبرا  شوند.  با توجه به موارد فوق یباشند به اطراف منتشر م روسیو یحاو

 تیکه امکان رعا ییها و .... و جاهامثل اتوبوس، مترو، فروشگاه دهیسرپوش یالزم است همه مردم به ویژه در فضاها

 وجود ندارد، ماسک بزنند.  یفاصله حداقل دو متر

ده نشان داده ش یماریب تیو احتمال سرا یاستفاده از ماسک بر کاهش انتشار قطرات تنفس ریتاث 2و  0شکل  در

دارد لکن از  یشتریب تیاهم ماریو ناقل ب ماریفرد ب یاستفاده از ماسک برا شودیاست. همانطور که مشاهده م

همه  یعالمت باشند، استفاده از ماسک برا ن، افراد ناقل ممکن است بدو01 دیکوو یماریکه در مورد ب ییآنجا
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 است در کاهش انتشار یکاف هیو فضا فاقد تهو ستین ریامکان پذ یفاصله اجتماع تیکه رعا یطیافراد در شرا

 دارد. یادیز تیاهم یماریب تیو سرا یقطرات تنفس

 

 خیلی زیاد

 

 زیاد

 

 متوسط

 

 پایین

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

  
 درصد 04احتمال سرایت 

  
 درصد 04احتمال سرایت 

  
 درصد 5/0احتمال سرایت 

 تاثیر تاثیر استفاده از ماسک بر احتمال سرایت بیماری در اثر انتشار قطرات تنفسی  از فرد ناقل به فرد سالم (2شکل 

 

 ( ماسک مناسب برای حفاظت در برابر کروناویروس چیست؟3پرسش 

ایی    در استاندارد آمریک ها توصیه شده استدر حال حاضر، حداقل ماسکی که برای حفاظت در برابر ویروسپاسخ: 

بدین معنی است که این فیلتر برای ذرات روغنی ”N“ . حرفاست N95ماسک 

  (.Not Oil Resistant) کندینمحفاظتی فراهم 

ها به ، این ماسکاستها کم چربی و روغن ویروسبه عبارت دیگر، چون  

 . شرط استفادۀ صحیح، حفاظت مناسبی در برابر ویروس کرونا دارند
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  درصد 15کم معناست که این ماسک قادر است دستنیز بدین  95عدد

های با درجۀ میکرون را حذف کند. البته ماسک 0/4ذرات با اندازۀ 

 های سریو نیز ماسک N100و  N99حفاظتی باالتر مثل 

 R (R95-R99-R100 و )P (P95-P99-P100 کارایی حذف )

 مشکل است. مهها بیشتری داشته و دسترسی به آن ۀولی هزین ؛باالتری دارند

 در استاندارد( های اروپاییEN معادل ماسک )N95 ،FFP2 معلق را ذرات  درصد 10کم است که دست

نیز برای  FFP2تقریباً مشابه است و ماسک  FFP2 وN95 کند. بنابراین کارایی ماسک حذف می

 حفاظت در برابر کرونا مناسب است.

  شود و حفاظت کافی فراهم ریش دارند، منطبق نمیتوجه: این ماسک روی صورت کودکان و افرادی که

 کند.نمی

 

نانومتر(  121نانومتر )میانگین  141تا  96ویروس کرونا  ۀآیا با توجه به اینکه انداز( 4پرسش 

 ها هستند؟، قادر به حذف آنFFP2و  N95های گزارش شده است، ماسک

 پاسخ: 

 های ماسکN95  وFFP2  شوند؛ چون ی میبندطبقهمیکرون  4.0نانومتر یا   044اندازۀ ذره بر اساس

 4.0از  ترکوچکها ذرات ماسکاین  این اندازه بیشترین نفوذ را دارد؛ ولی این بدین معنی نیست که

 .کنندینممیکرون را حذف 

 نانومتر( را هم به  0میکرون ) 4.440ها حتی اندازۀ برخی تحقیقات نشان داده این است که این ماسک

 از اندازۀ ویروس کروناست. ترکوچککنند که درصد فیلتر می 19میزان 
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mask/-surgical-n95-masks-pollution-https://smartairfilters.com/en/blog/coronavirus 

 

 با ماسک جراحی وجود دارد؟ N95چه تفاوتی بین ماسک ( 1پرسش 

ترجمه  وجود دارد که در زبان فارسی هر دو، ماسک Maskو  Respiratorدر زبان انگلیسی، دو کلمۀ 

 .شودیم شناخته Maskبا عنوان  یماسک جراح یول ،Respiratorوان عنبه ،N95های ماسک شوند.می

 

 

 

 

 

 N95های کماس جراحیهای کماس 

https://smartairfilters.com/en/blog/coronavirus-pollution-masks-n95-surgical-mask/
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 جراحی ماسک N95 ماسک 

 Respirator Mask عنوان تخصصی

 ذرات کوچک غیرروغنی کاربرد
شده فقط ترشحات و قطرات بزرگ منتشر

 )مثل پرتاب بزاق بیمار(

 (Loose fit) رچسبانیغ (Tight fit) چسبان نوع انطباق صورت

 خیر بله نیاز به آزمون انطباق

)توسط نیاز به آزمون کیپ بودن 

 کننده(خود استفاده
 خیر بله )در هر بار استفاده(

 هاتیمحدود

( آنهای در صورت آسیب فیزیکی )حتی به کش

یا هنگام آلودگی سطح آن با ترشحات بیمار، 

 عفونی انداخته شود.های باید در سطل زباله

 است بارمصرفکی

 هایباید در سطل زباله)بعد از هر بار استفاده 

 (عفونی انداخته شود.

 

  چیست؟در استانداردهای کشورهای مختلف  N95های معادل ماسک( 9پرسش 

 پاسخ:

ادل طور کلی مع شوند. بهدر استانداردهای کشور های مختلف تحت عناوین متفاوتی شناخته می  N95های ماسک

، P2استرالیا و نیوزلند  ، در کشورKN95، در استاندارد کشور چین FFP2 (EN)در استاندارد اروپایی  N95های ماسک

در استانداردهای مختلف  N95های معادل ماسکو کره جنوبی کالس یک می باشد. در جدول زیر   DS FFRsژاپن 

 با هم مقایسه شده اند.
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 در استانداردهای مختلف N95های معادل ماسک( مقایسه 0جدول 
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دارد اروپایی( در کشور مشخصات ن)استا FFP2)استاندارد آمریکایی( و  N95های با توجه به کاربرد گسترده ماسک

 این دو ماسک در جدول زیر با هم مقایسه شده اند. 

 FFP2 ماسکN95 2 ماسک 

 هر دو مشابه هم هستند باًیتقر درجۀ حفاظتی

 اروپایی آمریکایی استاندارد ساخت

 کارایی
درصد ذرات با اندازۀ  15حذف 

 میکرون 4.0
 درصد ذرات معلق 10حذف 

نیاز به آزمون 

 انطباق
 بله بله

 (Tight fitدر هر دو چسبان ) نوع انطباق

نیاز به آزمون کیپ 

)توسط خود بودن 

 کننده(استفاده

 بله )در هر بار استفاده( استفاده(بله )در هر بار 

 هاتیمحدود
( یا هنگام آلودگی سطح آن با ترشحات بیمار، باید در سطل هادر صورت آسیب فیزیکی )حتی به کش

 های عفونی انداخته شود.زباله
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منظور حفاظت در های جراحی بهاز ماسک N95/FFP2های ماسک یجابه توانیآیا م( 7پرسش 

 ها استفاده کرد؟ برابر ویروس

 پاسخ: 

 و قادر به  اندنشده( طراحی هاروسیوهای ذرات )و ماسک عنوانبهاستفاده  منظوربههای جراحی ماسک

، این ماسک برای حفاظت در برابر حالنیباانیستند.  N95های تأمین حفاظت کافی، همانند ماسک

 .استات ناشی از عطسه، سرفه و نیز برای بیمارانی که این عالئم را دارند، مناسب ترشح

  های، ذرات کوچک موجود در هوا را فیلتر نکرده و از نشتی ناشی از لبهاثربخش طوربههای جراحی ماسک 

 .کندینمماسک، هنگام نفس کشیدن کاربران جلوگیری 

 ای که در مواجهه با بیماران درمانیبهداشتی کارکنانآخرین گزینه، برای  عنوانبههای جراحی، ماسک

 شود.( دسترسی ندارد، استفاده میFFP2) N95های هستند و به هر دلیل به ماسک

 

 دار چیست؟های فیلتردار یا سوپاپمنظور از ماسک( 8پرسش 

 پاسخ: 

  ،نامنوود و بعضوواً تصووور مووی یلتووردارهووای فدار را ماسووکهووای سوووپا ماسووک اشووتباهبووهعموووم مووردم

 در واقووش شوویر بووازدمی اسووت کووه هنگووام دم  کننوود کووه سوووپا  همووان فیلتوور اسووت  سوووپا   مووی

 .شودمی بازدم بازو هنگام  بسته 

     هوووای بووازدمی اسووت کووه سووبب تجمووش کمتوور هوووای      توورراحووتکووار سوووپا  در واقووش خوورو

 شود.بازدمی و رطوبت در هوای ناحیۀ تنفسی کاربر می
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 کنیوود، همیشووه دقووت کنیوود کووه الیووۀ  التینووی      دار اسووتفاده مووی هووای سوووپا  ر از ماسووکاگوو

 ، تغییر شکل نداده باشد.اصطالحبهیا الستیکی سوپا  سالم باشد و 

            در صووورت نقووپ سوووپا ، آلووودگی بوودون عبووور از فیلتوور ماسووک وارد ناحیووۀ تنفسووی فوورد

 دهد.شده و سالمت فرد را در معرض خطر قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده نکنند؟ دارهای سوپاپماسکاز  چرا توصیه می شود بیماران و پرسنل درمانی  (6پرسش 

 پاسخ:

        همووانطور کووه قووبال ذکوور شوود، سوووپا  یووا شوویر بووازدمی در موقووش نفووس کشوویدن بسووته  بوووده

مووی شووود تووا هوووای بووازدمی راحووت توور خووار  شووود. بنووابراین هوووای         بووازو در موقووش بووازدم  

شووود، بنووابراین اگوور فووردی کووه از ایوون      ور از فیلتوور بووه محوویط وارد مووی   بووبووازدمی بوودون ع 

قطوورات تنفسووی فوورد  کنوود، بیمووار باشوود یووا ناقوول بوودون عالمووت باشوود،   هووا اسووتفاده مووی ماسووک
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توانوود علووی رغووم اسووتفاده از ماسووک بووه بیوورون منتشوور شووود و اطرافیووان را در معوورض          مووی

 خطر تماس با این انتشارات  قرار دهد. 

دار بووورای افوووراد بیموووار و افووورادی کوووه عالئوووم تنفسوووی )توووب، هوووای سووووپا ماسوووک بنوووابراین

 .سرفه، عطسه، تنگی نفس و...( دارند، نباید استفاده شود

شووود کارکنووان درمووانی )بووه غیوور از آنهووایی کووه در بخووش بیموواران         همچنووین توصوویه مووی  

 . دار اجتناب کنندهای سوپا کنند، از استفاده از ماسککرونایی( کار می

 

ته یا موی صورت داش لیفرد نباید ریش، سب ،شود هنگام استفاده از ماسکچرا گفته می( 11پرسش 

 باشد؟

 پاسخ:

 هوووای ماسوووکN95  یووواFFP2 ی بنووودطبقوووهفشوووار منفوووی یوووا  1هوووای چسوووبانجوووزو ماسوووک

کننوود کووه  هووا زمووانی حفاظووت کووافی فووراهم مووی    شوووند. بوودین معنووی کووه ایوون ماسووک    مووی

، شیوورتووهمثوول ریووش،   3شوووند و هوویچ مووانش یووا شووکافی    2کاموول روی صووورت کیووپ  طوووربووه

هووای ماسووک بووا صووورت وجووود نداشوووته      در محوول تموواس لبوووه  ... و خووال و جووو  و   لیسووب 

هووای ماسووک بووه داخوول ناحیووۀ   در غیوور ایوون صووورت، هوووای آلوووده ممکوون اسووت از لبووه    باشوود. 

 تنفسی کاربر وارد شود.

                                                           
1. Tight Fitting 
2. Seal 
3. Gap 
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 اطمینوووان از کیوووپ شووودن آن بووور صوووورت و نیوووز،  حصوووولعوووالوه، نحووووۀ تنظووویم ماسوووک، بوووه

هوووا بسووویار اهمیوووت  انتخووواب انووودازه و مووودل مناسوووب ماسوووک، در اطمینوووان از کوووارایی آن    

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلفی موی صورت بر انطباق ماسک و آشنایی با اثرات مدلاثرگذاربرای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ 

 ی است، ببینید.دسترسقابلریش و سبیل بر انطباق ماسک، کلیپی را که در لینک زیر 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/28/WS5e584a73a31012821727ae6c.html 

 

 تحت چه شرایطی باید تعویض شوند؟ و بارکیهرچند وقت  N95/FFP2های ماسک( 11پرسش 

 پاسخ:
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 کووواری   نوبوووتانووود؛ بووودین معنوووی کوووه تنهوووا بووورای یوووک   بارمصووورفکهوووا یوووایووون ماسوووک

 توانند استفاده شوند و پس از تماس با آلودگی باید تعویض شوند. ساعته میهشت

     ،یوووک سوووری شووورایط  تیوووبوووا رعادر شووورایطی کوووه بوووا کمبوووود ماسوووک مواجهوووه هسوووتیم

 محدود مجدداً استفاده کرد.  طوربهها از آن توانیم

  نقووپ در عملکوورد سوووپا ، تغییوور شووکل یووا پوواره        هرگونووه، در صووورت رخووداد  حووالنیبوواا

شوودن، آسوویب بووه بنوودها، ایجوواد مقاومووت تنفسووی و نیووز ایجوواد رطوبووت زیوواد در آن بایوود            

 بالفاصله ماسک را تعویض کرد.

 

 احی چگونه است؟های جرپوشیدن ماسک صحیحِ ۀنحو( 12پرسش 

 پاسخ:

    قبوول از لمووس ماسووک تمیووز، دسووتان خووود را بووا آب و       دستتتاخ ختتود را  میتتز کنیتتد :

  بشویید. ثانیه 24 کمدست را خود دستان باید صابون کامالً بشویید.

خوووود اسوووتفاده هوووای کوووردن دسوووتتمیوووز بووورای خشوووک یکاغوووذهمیشوووه از یوووک دسوووتمال

و آن را درون سووووطل زبالووووه  ببندیوووود. سووووپس، بووووا همووووان دسووووتمال، شوووویر آب را کنیوووود

 بیندازید. 

   بیووورون یوووک ماسوووک جدیووود را از جعبوووه    کوووهی: هنگوووامماستتتک را بررستتتی کنیتتتد

نقووپ، سووورا  و   گونووهچیاطمینووان حاصوول کنیوود کووه هوو     وکنیوود  بررسوویآوریوود، آن را مووی

پوووارگی در ماسوووک وجوووود نووودارد. اگووور ماسوووک دارای نقوووپ، سوووورا  و شوووکاف اسوووت، آن را   

 .نشده( دیگری را انتخاب کنیدو ماسک جدید )استفاده انداختهدور 
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   بوورای  نظتتیم کنیتتد یدرستتتقستتمت بتتاای ماستتک را بتته :

اینکووه ماسووک تووا حوود ممکوون بووه پوسووت شووما نزدیووک شووود،         

اسوووت اموووا محکوووم  ،خمیوووده ۀلبووو یوووک دارای آنقسووومت بووواالی 

توانووود در اطوووراف بینوووی شوووما قووورار گیووورد. قبووول از    کوووه موووی

صوووورت خوووود اطمینوووان حاصووول کنیووود  اسوووتفاده از ماسوووک روی

  .که این قسمت به سمت باال قرار دارد

         از طتترم مناستتس ماستتک بتته ستتمت بیتتروخ اطمینتتاخ

هووای پزشووکی بووه  : قسوومت داخلووی بیشووتر ماسووک  حاصتتل کنیتتد 

اسووت.   یرنگوو  ،قسوومت بیرونووی   کووه یدرحووال  ؛رنووس سووفید اسووت  

قبووول از اسوووتفاده از ماسوووک روی صوووورت خوووود، اطمینوووان حاصووول  

 .کنید که قسمت سفید ماسک به سمت صورت شما باشد

هسوووتند کوووه در پشوووت و  دارکوووشبنووود  دو یهوووا دارااز ماسوووک یبعضووو

صووورت خووود نگووه    ی. ماسووک را جلووو رنوودیگیموواطووراف سوور شووما قوورار    

 سوور تووا  اطووراف در را آن و دیبکشوو خووود سوور یبوواال را بوواال بنوود ؛دیوودار

 را آن و دیبکشوو خووود سوور یبوواال را نییپووا بانوود ،سووپس. دیووده قوورار خووود

 .دیگردن خود قرار ده کینزد ،جمجمه یۀپا در

  اکنووون کووه ماسووک پزشووکی    بینتتی را  نظتتیم کنیتتد   ۀقطعتت :

روی سوور و صوووورت شوووما قووورار گرفتووه اسوووت، از انگشوووت اشووواره و   

 ۀلبووو ۀانگشوووت شسوووت خوووود اسوووتفاده کنیووود توووا قسووومت خمیووود 

  .باالی ماسک را اطراف پل بینی خود بچسبانید

 

 بسووته  .خووود را تمیووز کنیوود   هووایدسووت: ابتوودا درآوردخ ماستتک

بوووه آنچوووه قبووول از برداشوووتن ماسوووک بوووا دسوووتان خوووود انجوووام     

  .، ممکن است الزم باشد که دستان خود را بشوییددیاداده

 

  دیووکن جوودا نوارهووا وهووا حلقووه بنوودها، ،هووالبووه لمووس بوواماسووک. 

  .دینکن لمس را آلوده ماسک یجلو قسمت

https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
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   دیندازیجداگانه بۀ زبالسهیکیک ماسک آلوده را در. 

  بووارکیووانوود کووه فقووط   هووای پزشووکی طوووری طراحووی شووده   ماسووک 

وقتووی ماسووک را جوودا کردیوود، فوووراً     ،اسووتفاده هسووتند. بنووابراین  قابوول

  .آن را درون سطل زباله بگذارید

 احتمووواالً سوووطل زبالوووه مخصوووو  بووورای    ،هوووای پزشوووکیدر محووویط

شووووده و هووووای اسووووتفادهماننوووود ماسووووک ،وسووووایل بیوشوووویمیایی

 .دستکش وجود دارد

   توانوود آلوووده باشوود،   کووه ماسووک مووی   یرپزشووکیدر یووک محوویط غ

پالسوووتیکی قووورار دهیووود.  ۀدرون یوووک کیسووو ییتنهووواماسوووک را بوووه

پالسوووتیکی را  ۀکیسووو ،پالسوووتیکی را گوووره بزنیووود و سوووپس  ۀکیسووو

 .اله بیندازیدسطل زب در

 دیگر بشویید بارکیخود را  هایپس از درآوردن ماسک، دست. 

https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
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 چگونه است؟ N95/FFP2های صحیح پوشیدن ماسک ۀنحو( 13پرسش 

کاموول و مطووابق اصووول صووحیح     طوووربووههووا را بوورای پوشوویدن ماسووک بایوود دسووت    پاستتخ:

 شووودهدادهمطوووابق مراحوول نشوووان  ،و سوووپسوشوووو دهیوود  ، شسوووتبهداشووتی  مخصوووو  دسووت  

 در شکل زیر، ماسک را استفاده کنید.

 

         دقووت داشووته باشووید کووه اسووتفاده از ماسووک زمووانی موو ثر اسووت کووه همووراه بووا رعایووت اصووول

 . وشوی آن باشدبهداشت دست و شست

 با سطح آلودۀ ماسک تماس پیدا نکند. عنوانچیهبهها دست 
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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  

نحووووه پوشووویدن انووواع ماسوووکها بوووا ویووودئو و پوسوووتر ارائوووه   3Mمثووال در وب سوووایت شووورکت  

 یر مراجعه کنید:شده است. برای کسب اطالعات بیشتر به لینک ز

use.pdf-for-tips-respirators-facepiece-filtering-https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m 

 

 شده چگونه است؟های استفادهفع ماسکدور انداختن و د ۀنحو( 14پرسش 

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m-filtering-facepiece-respirators-tips-for-use.pdf
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 مجدداً استفاده کرد؟ N95/FFP2های از ماسک توانیآیا در شرایط کمبود ماسک، م( 11پرسش 

 پاسخ:

  ،هوووای از ماسوووک تووووانیمووودر شووورایط کمبوووود ماسوووکN95/FFP2 مجووودداً اسوووتفاده کووورد.  

یوووا  N95هوووای یوووا شووویلد صوووورت روی ماسوووکجراحوووی بووورای ایووون منظوووور، یوووک ماسوووک 

FFP2 .بپوشید 

 های خود را بشوییدهای مشکوک دیگر، دستپس از خرو  از اتاق بیمار یا تماس. 

    اگووور از ماسوووک جراحوووی روی ماسوووکN95 دور بیندازیووود و اگووور ، آن را دیوووااسوووتفاده کووورده

 ی کنید.ضدعفون، آن را تمیز و دیاکردهاز حفاظ صورت استفاده 

 اسوووک سوووپس مFFP2/N95       را بووودون تمووواس دسوووت بوووا سوووطح آن، بیووورون آورده و در

 یک کیسه بگذارید و در محلی مشخپ قرار دهید.

    توسووووط دیگوووور کارکنووووان، آن را  بوووورای جلوووووگیری از اسووووتفادۀ مجوووودد ایوووون ماسووووک ،

 روی آن در  کنید.« استفاده غیرقابل»ی کنید و یک برچسب گذارعالمت

     ی احتمووالی روی سووطح خووارجی    زاعفونووت ، بووا عواموول  دقووت کنیوود هنگووام اسووتفادۀ مجوودد

وشوووو هوووای خوووود را شسوووتماسوووک، تمووواس پیووودا نکنیووود و پوووس از تعوووویض ماسوووک، دسوووت

 دهید.
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 ست؟یچ یتنفس یهادر مورد ماسک  Fit test ای( منظور از آزمون انطباق 19 پرسش

 پاسخ:

 

بووا توجووه بووه اینکووه ابعوواد و شووکل صووورت افووراد بووا هووم متفوواوت اسووت برخووی از سووازندگان،         

افووراد  لهیوسوونیبوودکننوود؛ تووا  هووا و اشووکال مختلووف تولیوود مووی  هووای خووود را در انوودازه ماسووک

ماسوووک مناسوووب بوووا صوووورت خوووود را از نظووور انووودازه و شوووکل    از طریوووق آزموووون انطبووواق،  

صووورت فیووت نشووود؛ حتووی اگوور بهتوورین کووارایی       ماسووک روی انتخوواب کننوود. چراکووه اگوور    

هوووا حفاظوووت کوووافی را فوووراهم  علوووت نشوووتی از لبوووهفیلتراسووویون را هوووم داشوووته باشووود، بوووه 

 کند.نمی
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ی دیگری برای حفاظت در برابر کرونا هاماسکچه  FFP2یا  N95های ( غیر از ماسک 17 سؤال

 برابر کرونا مناسب هستند؟ دار هم برای حفاظت دری کارتریجهاماسکآیا  ؟مناسب است

 :پاسخ

 FFP2یا  N95 یهاماسک  یدرمان کادر یبرا لآئروسُ دیتول یهاتیدر فعالهای درمانی، اگرچه در پروتوکل

 ای N99، N100جمله  از؛ توصیه شده است. اما در شرایط کمبود این ماسکها، می توان از سایر ماسکهای موثر

FFP3 لتریبه ف مجهز  صورتمین یهاماسک ،و همچنین P100 به شرط  دار،جیکارتر یهاماسک ای( ریز کل)ش

 دمنده ای محرکه یروین یدارا که PAPR یهاکماس ،مجهز باشند و نیزذرات  ۀکنندحذف لتریبه ف نکهیا

 بارمصرفکی یهانسبت به ماسک یباالتر یی، کارا4هپا لتریاز فشار مثبت و ف یبرخوردار لیدلبه وهستند 

 . دارند کاربرد... و یبرونکوسکوپ مثل دارند، لآئروسُ دیتول که یپزشک ییاجرا یهارو  یدارند و در برخ

داری که کربن فعال دارند، اگر فیلتر مخصو  ذرات نداشته باشند، فقط برای های کارتریج: ماسکنکته

. نندکینمحفاظت در برابر گازها و بخارات کاربرد دارند و برای حفاظت در برابر ویروس کرونا حفاظتی فراهم 

( Pپایی با رنس سفید )حرف شود، در استانداردهای اروفیلتر ذراتی که روی کارتریج گازها و بخارات اضافه می

 زیر توجه کنید(. هایشود )به شکلو در استانداردهای آمریکایی با رنس ارغوانی مشخپ می

ماسکهای فوق فقط باید در یا معادل آن است و  N95: برای کادر درمانی، بهترین نوع ماسک ، نکته مهم

 مواجه هستیم، استفاد شوند. N95شرایطی که با کمبود ماسک 

 

 

 

                                                           
4.  HEPA 
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دار ترکیبی گاز و بخار و صورت کارتریجتصویر ماسک نیم

 در استانداردهای آمریکایی P100فیلتر 

 )مناسب برای ویروس کرونا(

تصویر کارتریج ترکیبی گازها و بخارات و فیلتر ذرات از نوع 

P2  در استانداردEN 

 )مناسب برای ویروس کرونا( 

  

  P100تصویر کارتریج ویژۀ ذرات 

 )مناسب برای ویروس کرونا(

 تصویر کارتریج ماسک ویژۀ گازها و بخارات 

 )نامناسب برای کرونا(

 

 

  P100صورت مجهز به فیلتر تصویر ماسک نیم

 )مناسب برای کرونا(

)فشار مثبت و مجهز به فیلتر  PAPRتصویر ماسک 

P100 )مناسب برای کرونا( 
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 در استانداردهای آمریکایی N95دار ترکیبی گاز و بخار و فیلتر صورت کارتریجتصویر ماسک نیم

 )مناسب برای ویروس کرونا(

 

های پزشکی را به جای یکبار، چند بار استفاده ( آیا در شرایط بحران می توان ماسک18پرسش 

 کرد؟

را  N95هوووای در شووورایط بحرانوووی کوووه دسترسوووی بوووه تعوووداد کوووافی ماسوووک وجوووود نووودارد، ، ماسوووک 

توووان تحووت شوورایط بسوویار خووا ، مووورد اسووتفادۀ طوووالنی یووا اسووتفادۀ مجوودد  محوودود قوورار داد.        مووی

ایوون شوورایط شووامل اسووتفادۀ صووحیح، سووالم بووودن ماسووک، آلوووده نبووودن بووه ترشووحات تنفسووی یووا           

شووود. حتووی اگوور ایوون شوورایط مهیووا باشوود، در تعووداد       مایعووات بوودنی و عوودم اشووکال در توونفس مووی    

ه، آن را مشوووخپ م دکننووودیتولیی وجوووود دارد کوووه هووواتیمحووودود هوووانآدفعوووات اسوووتفادۀ مجووودد از 

 شوودهاسووتفادههووای کنوود. اگوور ایوون تعووداد در  نشووده باشوود، نبایوود از پوونج بووار بیشووتر شووود. ماسووک       

-SARSتوووان از انهوودام  هووا نمووی را نبایوود بووا مووایکروویو یووا اسووپری الکوول اسووتریل کوورد. بووا ایوون رو       

COV-2  کووه ابتوودا    طووور همووان ضوور اطمینووان یافووت. عووالوه بوور ایوون،      هووا م و سووایر میکروارگانیسووم

هووا تغییوور کنوود و بووه الیوواف فیلتوور آسوویب برسوود، کووه باعوو       گفتووه شوود، ممکوون اسووت شووکل ماسووک   

 ها اثر محافظتی خود را از دست دهند.شود ماسکمی
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ایووون اسوووت کوووه کارکنوووان درموووانی بووورای چنووود بیموووار از یوووک ماسوووک  5منظوووور از اسوووتفادۀ مجووودد

بپوشووند. در ایوون شوورایط کووادر     مجوودداًننوود؛ ولووی بوورای هوور بیمووار ماسووک را بردارنوود و       اسووتفاده ک

درموووان بایووود مراقوووب باشوووند کوووه سوووطح خوووارجی ماسوووک را لموووس نکننووود و برداشوووتن و گذاشوووتن  

 ها و بادقت انجام شود. ماسک با رعایت بهداشت دست

ل تووا شووود کووه   هووای پزشووکی بایوود ماسووک طوووری بووه سوومت داخوو     بوورای اسووتفادۀ مجوودد از ماسووک  

پاکوووت درون یوووک  تاشووودهاحتموووال تمووواس بوووا سوووطح خوووارجی آن کووواهش یابووود؛ سوووپس ماسوووک    

، توجوووه داشوووته باشوووید  البتوووههوووای بعووودی نگهوووداری شوووود.   بووورای اسوووتفاده کاغوووذی تهویوووه دار  

 6موودتیطوووالنشوووند، بوورای اسووتفادۀ   زدن بسووته مووی یی کووه بنوودهای آن از طریووق گووره   هوواماسووک

افتووود، بووورای اسوووتفادۀ مجووودد دور گوووو  موووی هووواآنهوووایی کوووه بنووود انووود؛ اموووا آن ماسوووکمناسوووب

هوووای پزشوووکی در صوووورت مرطووووب  ترنووود. همچنوووین، در نظووور داشوووته باشوووید کوووه ماسوووک مناسوووب

 فیزیکی یا مشکل شدن تنفس باید تعویض شوند.  بیآسشدن، 

 

گه را چند روز ن استفاده شده N95های ( آیا در شرایط کمبود ماسک می توان ماسک16پرسش 

 توان از آن استفاده کنیم؟ داریم و پس از غیر فعال شدن ویروس، دوباره می

 پاسخ: 

 یساعت بر رو 02کرونا تا  روسیمطالعات نشان داده اند، و یبرخ نکهیتوجه به ا باو  CDCبر اساس اظهار نظر 

از ماسک  یآلودگ یکاهش انتقال تماس یبرا یاستراتژ کیدارد،  یو ... ماندگار یو کاغذ لیاست ،یکیسطوح پالست

                                                           
5.  re-use 
6.  Extended use 
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کادر درمان که در بخش مراقبت از  کارکناناز  کیاست که به هر  نیبه کاربر در هنگام استفاده مجدد از ماسک ا

ها را در هر روز بپوشد از ماسک یکی بررکا .ماسک داده شود پنجدارند،  تیافراد مشکوک فعال ای ییکرونا مارانیب

 یورها را طاستفاده از ماسک بیکنند و ترت ینگهدار هیقابل تهو یکاغذ سهیک کیشبفت آن را در  یو در انتها

 .روز فاصله باشد پنجها هر بار استفاده از ماسک نیکنند که حداقل پنج روز ب یزیبرنامه ر

ر الزم را د یها اطیاحتها آلوده هستند و ماسک نیفرض کنند که ا دیبا یدرمان یحال کارکنان بهداشت نیا با  

از کارکنان وجود نداشته  کیهر  یپنج ماسک برا هیکه امکان ته یصورت در .کنند تیهنگام استفاده از آنها رعا

استفاده  01در پرسش شده  هیتوص طیدر زمان بحران ماسک، طبق شرا ییزدا یآلودگ یهاتوان از رو یباشد، م

 .کرد

 

و مجدداً  یرا ضدعفون FFP2 ای N95های ماسک توانیم( آیا در شرایط بحران 21پرسش 

 ؟استفاده کرد

 پاسخ:
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 یگآلود نیزا آلوده شود. ا یماریب یهاروسولئبه آ یاستنشاق یکردن هوا لتریف نیتواند در ح یماسک م سطح

 ریو در آوردن غ دنیپوش ایماسک  میهمچون تنظ ییهاتیممکن است در هنگام تماس با سطح ماسک در اثر فعال

 .ماسک به کاربر منتقل شود یپیک یهادر هنگام انجام تست ایماسک  یاصول

در چند سال اخیر و به ویژه در جریان اپیدمی آنفلوانزا مطالعاتی در زمینه امکان ضدعفونی و استفاده مجدد از 

در شرایط کمبود ماسک صورت گرفته است. در این مطالعات روشهای مختلف از جمله پرتوی  N95ماسکهای 

فرابنفش، غوطه ور کردن در الکل و مواد ضدعفونی دیگر، شستشو با آب گرم، شستشو با بخار آب و ... مورد ارزیابی 

یلتر تا به آسیب ف خوردار باشندها باید از چهار ویژگی زیر برقرار گرفته است. به طور کلی رو  ضدعفونی ماسک

 منجر نشود:  ،یا فیت نشدن ماسک  و کاهش اثر حفاظتی آن

 .در برابر ارگان هدف )مثال کرونا ویروس( موثر باشند-0

 .به فیلتراسیون ماسک آسیب وارد نکند-2

 .انطباق یا فیت بودن ماسک را تحت تاثیر قرار ندهد-0

 یمیایی باقی مانده ای در ناحیه تنفسی کاربر به جا نگذارد(برای کاربر ماسک ایمن باشد )ماده ش-0

و همکاران  انجام شد تابش پرتو فرابنفش به عنوان رو  موثر ضدعفونی   Lindsleyتوسط  2405در بررسی که سال 

 یخرها توصیه شد. در تحقیقی نیز که اخیرا توسط دانشگاه استانفورد انجام و در تابه منظور استفاده مجدد ماسک

به صورت غیر رسمی و توصیه ای منتشر شد،  آلودگی زدایی ماسک در فرهای خانگی در دمای  2424مارس  22

دقیقه برای آلودگی زدایی و استفاده  04دقیقه یا بخار آب جو  به مدت  04درجه سانتی گراد و به مدت  04

اده از الکل و مواد ضدعفونی بر روی استفمجدد از ماسک توصیه شده است. در مطالعاتی هم که در زمینه اثر 

را از بین برده  و کارایی ها ها انجام شد، مشخپ شد این مواد شار  الکتریکی میکروفیبرهای  ماسکماسک

تواند دهد. ضمن اینکه کلر باقی مانده ناشی از کاربرد مواد ضدعفونی بر پایه کلر میفیلتراسیون آن را کاهش می
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تحقیقات مربوط به ضدعفونی و استفاده از   2424مارس  22در تاریخ  CDCنهایتا  باشد. برای کاربر خطرناک 

 در شرایط بحران را به شرح زیر جمش بندی نمود: N95های ماسک

 ییزدا یآلودگ یهااستفاده از ماسک CDC ( و(NIOSH)  یکا آمر یو بهداشت شغل یمنیموسسه ا یطور کل به

و بر اساس  میبحران که با کمبود ماسک مواجهه هست طیکند اما در شراینم هیتوصدر حالت معمول را را  شده

 یاستاندارد برا ییزدا یدگرو  آلو کی یهایکه انجام شده است و با در نظر گرفتن ویژگ یمطالعات محدود

 ییایمیبودن از هر گونه ماده ش یو عار ییزا یماریبودن، کاهش بار ب تیو ف ونیلتراسیاز نظر ف ییماسک)حفظ کارا

 هیمرطوب را مناسب تر از بق یو گرما درو نیه دیدر درون ماسک( ، سه رو  شامل پرتو فرابنفش، بخار پراکس

  .داده است پیرو  ها تشخ

 یتوسط سازندگان و برا دیاز ماسک با ییزدا یآلودگ یهارو  یکند که اثر بخش یم هیتوص CDC حال نیا با

بل از به ق گری. به عبارت دردیقرار گ یابیمورد ارز یشدن  به طور اختصاص تیو ف ونیلتراسینوع ماسک از نظر ف

 .دالزم است با سازنده ماسک مشورت شو ییزدا یآلودگ یهارو  یریکار گ

 

های ذکر شده ی شده با استفاده از روشضدعفون N95های ( در هنگام استفاده از  ماسک21پرسش 

 ، چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟21در پرسش 

 پاسخ:  

 :ردیمورد توجه قرار گ ریشده الزم است نکات ز ییزدا یهنگام استفاده از ماسک آلودگ در

 زیالکل تم یحاو یکننده ها یضدعفون ایماسک با آب و صابون  میتنظ ایها قبل و بعد از تماس دست 

 .شوند
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  ماسک اجتناب شود یبا سطح داخلاز تماس دست. 

 یپیک یو در آوردن و انجام تستها دنیدر هنگام پوش (seal check) ( لیاستر ری)غ زیاز دستکش تم

 .دیاستفاده کن

 دیکن یبازرس بیاز نظر هر گونه آس یماسک را به صورت چشم. 

 باشد و بر  دهیند بیکه آس دیو مطمئن شو یرا بررس ینیب رهیاجزاء ماسک از جمله بندها و گ هیکل

  .نگذاشته باشد یشدن ماسک اثر منف تیو ف ییکار تیفیک

 یهاتست زیاگر قادر به انجام موفق آم ایشکل خود را از دست داده است  ای دهید بیاگر ماسک آس 

 .دیاستفاده کن یگریو از ماسک د دیندازیماسک را دور ب ستند،ین یپیک

 یپیک یهاماسک تست دنیالزم است بالفاصله پس از پوش دیکن یکه از ماسک استفاده م یدر هر بار 

 .دیاز آن ماسک استفاده نکن د،ینبود یپیک یهاتست زیآم تیو اگر قادر به انجام موفق دیرا انجام ده

 

، 21های ذکر شده در پرسش ی شده با استفاده از روشضدعفون N95های ( آیا  ماسک22پرسش 

 های پزشکی استفاده کرد؟را می توان برای همه فعالیت

 پاسخ: 

 ایها از ماسک کیمنتشر شده، اگر سازندگان هر  2424مارس  22 خیکه در تار CDC یها هیتوجه به توص با

 نینو همچ ونیلتراسیآن مدل خا  از ماسک بر ف یبرا ییزدا یارائه کنند که آلودگ یاطالعات یقاتیمراکز تحق

 یمراقبت یهاتیهمه فعال یبرا دهش ییزدا یتوان از ماسک آلودگ ینداشته است، م یشدن  ماسک اثر منف تیف

 .استفاده کرد  ماریاز ب
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 یهاه رو ب ییزدا یآلودگ یبر اثرات احتمال یمعتبر مبن یقاتیمراکز تحق ایاز سازنده  یکه اطالعات یاما در صورت 

ای رو  هاز  ریبه غ ماریاز ب یمراقبت یهاتیهمه فعال یتوان برایمذکور بر ماسک در دسترس نباشد، از ماسک م

 .مولد آئروسول  استفاده نمود (جرهایپروساجرایی)

 :داشته باشد توجه

ماسک وجود  یاز رو روسیبر حذف کرونا و ییزدا یآلودگ یهارو  یدر خصو  اثر بخش یحال حاضر اطالعات در

 یاطالعات محدود زیها وجود داشته باشد، نماسک یکه ممکن است بر رو ییزا یماریعوامل ب گریندارد. در مورد د

فعال  ریغ ییزدا یزا بعد از آلودگ یماریب لعوام گریکرونا و د نکهیدر خصو  ا یشتریوجود دارد و لذا مطالعات ب

 اطیتها با احماسک نیالزم است استفاده از ا زین ییزدا یبعد از آلودگ یحت نیاست. بنابرا ازین ریخ ایشوند یم

  .ردیصورت گ

 منبع:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-

reuse-respirators.html 

 

از  توانیچقدر است؟ آیا در شرایط بحران م FFP2یا  N95های ماسک مصرفخیتار( 23پرسش 

 تاریخ گذشته استفاده کرد؟ FFP2یا  N95های ماسک

 پاسخ:

 طووور بووه ودر  شووده اسووت  هووای آنبنوودبسووتههووا معموووالً روی ایوون نوووع ماسووک  مصوورفخیتووار

بوووه شووورط بازرسوووی ظووواهری و   در شووورایط بحوووران، .اسوووت سوووال دو مووودت یبووورا معموووول،
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از  توووانیمووی شووده و سووالم باشووند،   دارنگووهبووه دور از آلووودگی  اطمینووان از  سووالم  و اینکووه   

 استفاده کرد. نها آ

 

ها به استاندارد روی ماسک یگذارها به چه معناست؟ عالمتهای روی ماسکعالمت( 24پرسش 

 چه صورت است؟

 پاسخ:

      ( بووووور اسووووواس آخووووورین ویووووورایش اسوووووتاندارد اروپووووواEN149:2001+A1:2009 ،)

 شود: ی میگذارعالمتزیر  صورتبه FFP های ماسک

  حووورفA  مخفوووفAmendment    معنوووی  طوووورنیووواکوووه  اسوووتیوووا الیحوووۀ اصوووالحی

بووه ایوون ویوورایش از اسووتاندارد اضووافه     2441اصووالحی کووه در سووال    ۀاولووین الیحوو شووود: مووی

 .گردید

  حرفR   مخففReusable .است؛ به معنی چندبار مصرف 

  حرفNR   مخففNon Reusable بارمصرفکاست؛ به معنی ی. 

  حووورفدو CE    رویی روبوووهچهووواررقمبوووه هموووراه کووود ( آن هماننووودCE0121)  یوووا

(CE0086)  شوووومارۀNotified Body  ۀ اسووووتاندارد صووووادرکنندمرجووووش مربوووووط بووووه

 است. 
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 ؟شوندیا معادل آنها از چه موادی ساخته می N95 پزشکی و  های( ماسک21پرسش 

 پاسخ:

ایی کاستاندارد آمری

( )

 (  ENاستاندارد اروپایی )
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ممکن است به شکل سه الیه یا پنج الیه و از مواد مختلف ساخته شوند. معموال الیه خارجی و  N95های ماسک

)ملت بلون( یا الیاف نانو ساخته می  Meltblowداخلی از جنس پارچه نبافته هستند و الیه های میانی از پارچه 

 درشود.  های میانی اضافه مییههای پائین در الگاهی یک الیه کربن فعال نیز  جهت حذف بو در تراکمشود. 

  است.  در ماسک نشان داده شدهرفته های زیر تصاویری از الیه های به کار شکل

در خصو  نحوه تهیه  (IMED)سازمان غذا دارو کل تجهیزات پزشکی  ادارهدر ضمیمه یک نیز راهنمای 

 ارائه شده است. N95 پزشکی و  هایماسک

 

یا معادل آنها قادرند بو را حذف کنند و اگر با استفاده از این نوع  N95های ( آیا ماسک29پرسش 

 ؟ها بوی مواد احساس شد، نشان دهنده عدم کارایی آنهاستماسک

 پاسخ:
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کنند. لکن ها طراحی شده اند و بو را حذف نمیبرای حذف آئروسل FFP2یا معادل آنها نظیر  N95های ماسک

ها که رنس این ماسک شودجهت حذف بوهای خفیف اضافه میها یک الیه کربن فعال در برخی از انواع این ماسک

 باشد.تیره تر می

 تشخیص داد؟  8های تقلبیرا از ماسک 7های اصلماسک توانیچگونه م( 27پرسش 

  

 پاسخ:

. با تهیه شوند دییتأها باید از مراکز معتبر و مورد ای نیست. اصوالً ماسکهای تقلبی کار سادهتشخیپ ماسک

ا حدودی ت توانیمهای چشمی از جمله اینکه سوپا  ماسک سالم باشد و تغییر شکل نداشته باشد، برخی بازرسی

                   عالمت  و کردهآزمون ها را ماسک NIOSHدر آمریکا سازمان  از اصل بودن آن اطمینان حاصل کرد. 

Approved”  “NIOSH زیادی در بازار وجود دارد که به  هایاسکمبا این حال  .شودها در  میروی آن

 NIOSHکنند. را بر روی محصوالت خود در  می“ ”NIOSH Approvedعبارت  صورت غیر قانونی و تقلبی 

 ها را به شرح زیر اعالم کرده است:بودن ماسکهای تقلبی برخی از نشانه

                                                           
7.  Genuine 
8.  Fake 
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o عدم در  مشخصات بر روی فیلترهای ماسک 

o عدم در  شماره تاییدیه بر روی فیلتر یا بند ماسک 

o   عدم در  عبارتNIOSH برای روی ماسک 

o   نوشتن اشتباه حروف عبارتNIOSH  مثالNISH  به جایNIOSH  

o ی تهیه ماسک به کار بردن پارچه ها و اشیاء تزئینی برا 

o  ادعای اخذ تاییدیه ازNIOSH  ( برای تولید ماسک ویژه کودکانNIOSH  هیچ گونه وسلیه

 کند(حفاظت تنفسی را برای کودکان تایید نمی

o  .داشتن بندهای دور گو  به جای بندهای باالی سر 

 های تنفسی از نظر استاندارد نشانه گذاری ماسک NIOSH  :در شکل زیر نشان داده شده است 
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 NIOSH  های تقلبی که با برچسب فهرستی از ماسک 2424آوریل  00در تاریخNIOSH Approved  در 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 

تاکید کرده است که فهرست تجهیزات حفاطت فردی مورد تایید این سازمان فقط از  NIOSH در این بیاینه 

کنند، در صورتی که در ابل مشاهده است و مورادی که برخی تولید کنندگان اظهار میطریق وب سایت زیر ق

 لینک زیر در  نشده باشد، قابل اعتماد نیست:

l/default.htmlhttps://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/ce  

 

 : NIOSH Approvedهای تقلبی موجود در بازار با برچسب تصاویر برخی از ماسک

 

 
 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html
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های عنوان جایگزین ماسکای بههای پارچهاز ماسک توانیآیا در شرایط بحران م( 28پرسش 

 پزشکی استفاده کرد؟

 پاسخ:

  باید قادر باشند که از نفوذ خون و  های جراحیهای پزشکی، ماسکهای قانونی  ماسکاستاندارد اساسبر

 مشخپ نیست که . ازآنجاکهعفونی به پوست، دهان و دیگر غشاهای مخاطی محافظت کنند عاتیما گرید

 وسیلۀ عنوانبها هتوانند چنین انتظاری را فراهم کنند، پس این ماسکای تا چه حد میهای پارچهماسک

به منظور رفع نیاز فوری ماسک های یکبار مصرف و بحران هایی که ، حالنیباا .شودینمحفاظتی توصیه 
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در اثر کمبود ماسک ایجاد می شود، بسیاری از مردم  شروع به ساخت ماسک از پارچه های مختلف می 

جاد کند. اما میزان حفاظت آنها  بسیار کرده اند. اگرچه این گونه ماسک ها ممکن است تا حدودی حفاظت ای

است می کنند. در برخی مطالعات مشخص شده است که  N95کمتر از ماسک های جراحی و ماسک های 

 N95 یماسک ها برابر 05کمتر از ماسک های جراحی و نصف اثربخشی ماسک های پارچه ای )خانگی( 

است. مطالعه دیگری نشان داده است که ماسک های جراحی در مقایسه با ماسک های خانگی درآزمون 

 برابر عملکرد بهتری داشتند.  2برابر و در مسدود نمودن قطرات تنفسی در آزمون سرفه 9فیلتراسیون باکتریایی  

رفه ن دهان و بینی در هنگام ستوجه داشته باشید این ماسکها صرفا برای مصارف عمومی و به منظور پوشاند

مانی مجبور در کارکناندر شرایط بحرانی، چنانچه  و عطسه کاربرد دارند و استریل بودن آنها بسیار مهم است.

به استفاده از این ماسک ها شدند، باید احتیاطات الزم را انجام دهند و آن را به همراه شیلدهای صورت 

 استفاده کنند. 

 

 

 

 

 

 

 
یاهپارچهای کماس   

های جراحیکماس  
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 برای اینکه ماسک اثر حفاظتی داشته باشد، چه نکات مهمی را باید مدنظر قرار داد؟( 26پرسش 

 پاسخ:

 انتخاب صحیح نوع ماسک 

  اطمینان از کارایی فیلتر آن 

 نحوۀ استفادۀ صحیح 

 شدن آن روی صورت تنظیم ماسک و انطباق یا کیپ 

 قبل و پس از پوشیدن ماسک دست،ی و رعایت بهداشت دارنگه 

های پزشکی، برای حفاظت کارکنان درمانی چه کل در شرایط کمبود ماسک طوربه(  31پرسش 

 توانیم بکنیم؟کارهایی می

 یبوورا توووانیموو یپزشووک یهوواماسووک کمبووود طیدر شوورا کووه ییکارهووااز  یبرخوو پاستتخ:

  است: ریزانجام داد، به شرح  یکارکنان درمان حفاظت

   ی هووا سووکیرای کووه در معوورض  هووای پزشووکی  کارکنووان درمووانی   در شوورایط کمبووود ماسووک

ای ی زمینوووههوووایمووواریبیی را کوووه هووواآنبووواالتری از کرونوووا هسوووتند، نظیووور بیمووواران مسووون، 

 دارند یا باردار هستند، از بیماران مشکوک یا آلوده به کرونا جدا کنید. 

  بوووه بیمووواری کرونوووا شوووده و بهبوووود  ای را کوووه مبوووتالدر صوووورت امکوووان کارکنوووان درموووانی 

افوورادی کووه بووه    چراکووهکرونووایی تخصوویپ دهیوود؛    مووارانیبمووراقبین  عنوووانبووه، انوودافتووهی

ای از مصووونیت پیوودا کوورده  ، ممکوون اسووت درجووه انوودافتووهشووده و بهبووود ی  مبووتالایوون بیموواری  

 باشند. البته این موضوع هنوز ثابت نشده است.
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    اطوووراف صوووورت )بووودون اسوووتفاده از ماسوووک(     از شووویلد صوووورت بووورای پوشووواندن جلوووو و

 استفاده کنید.

 بووه فیلتوور هپووا کووه قووادر بووه افووزایش نوور  تعووویض هوووای تمیووز بووه اتوواق        مجهووزهووای از فوون

بیمووواران باشووود، اسوووتفاده کنیووود. بوووا ایووون کوووار ریسوووک سووورایت آلوووودگی بوووه افووورادی کوووه   

 . یابدشوند، کاهش میحفاظت تنفسی ندارند و به اتاق بیماران وارد می

 هوووای خوووانگی  آخووورین راهکوووار، در شووورایط نبوووود ماسوووک پزشوووکی از ماسوووک     عنووووانبوووه

هووا، جووزو تجهیووزات حفاظووت فووردی    اسووتفاده کنیوود. ولووی توجووه داشووته باشووید ایوون ماسووک     

در حفاظوووت از کارکنوووان درموووان ناشوووناخته اسوووت و  هووواآنمحسووووب نشووووند؛ چوووون کوووارایی 

هووا بهتوور  تیوواط کنیوود. ایوون ماسووک   ی ایوون گزینووه بایوود اح  ریکووارگبووهبوورای همووین، هنگووام   

اسووت بووه همووراه شوویلد صووورت اسووتفاده شوووند و کوول صووورت )جلووو و اطووراف و زیوور چانووه(          

 را در بربگیرند.

ایی هی پزشکی برای چه فعالیتهاماسک( در شرایط کمبود ماسک، اولویت استفاده از 31پرسش 

 است؟

در اسووتفاده  ریوواز جملووه موووارد ز  هوواتیووفعال از یبرخوو ماسووک، کمبووود طیشوورا در پاستتخ:

 :دارند تیاولو یپزشک یهاکاز ماس

 ها و پورسیجرهای پزشکی ضروری.جراحی 

 ی ترشحات و پاشش در آن وجود دارد.نیبشیپای که ی مراقبتیهاتیفعال 



 ششمویرایش -)کروناویروس( 16بیماری کووید های تنفسی برای پیشگیری از ابتال به های پرتکرار در خصوص استفاده از ماسکپاسخ به پرسش

42 

 

 ریناپذاجتنابچهره است یا تماس مستقیم با بیماران آلوده بههایی که مستلزم مواجهۀ چهرهفعالیت 

 است.

  های ۀ آئروسُل، مثل برونکوسکوپی، ساکشن، اینتوبه و... در شرایط نبود ماسکجادکنندیافعالیتهایN95. 

دار برای استفاده عموم های فیلترو به طور کلی ماسک N95های ( چرا استفاده از ماسک32پرسش 

 شود؟مردم توصیه نمی

 پاسخ: 

حفاظت  SARS-Cov-2می تواند در برابر قطرات تنفسی کوچک مثل قطرات حاوی  N95های چه ماسکاگر

ها را استفاده از این نوع ماسک  CDCو  WHOایجاد کند. اما، در شرایط حاضر مراجش معتبر بهداشتی مثل 

عموم مردم   ها را برایهای بهداشتی الزامی دانسته و به دالیل زیر این ماسکمراکز مراقبت کارکنانفقط برای 

 کند:توصیه نمی

های تخصصی در مورد نحوه پوشیدن ، تنظیم و کنند باید آموز ها استفاده میافرادی که از این ماسک (9

قرار گیرند  (fit test)بایست تحت آزمون انطباق کیپ کردن ماسک بر روی صورت بببینند. همچنین می

چرا که هرگونه نشتی از لبه های ماسک و نیز آب بندی نامناسب می تواند منجر به کاهش اثربخشی 

 ماسک شود.

توانند باع  ایجاد ناراحتی و ، استفاده از این نوع ماسک ها می N95 یهاماسک به علت انطباق چسبان (2

 سازد.مان طوالنی دشوار میخفگی در فرد شوند و استفاده از آن ها را برای مدت ز

درمان  -بهداشت کارکنانها دسترسی محدود است و استفاده عموم از این ماسک N95 یهاماسکمنابش  (9

 سازد.و افراد دارای مشاغل حساس را دشوار می
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برای  P100های نیم صورت کارتریج دار یا  مجهز به فیلتر ( در صورت استفاده از ماسک33پرسش 

 حفاظت در برابر کروناویروس، فیلتر آنها چه زمانی باید تعویض شود ؟

 پاسخ: 

های ایجاد کننده تعیین زمان تعویض فیلتر یا کارتریج به دلیل اینکه به مدت استفاده و نیز میزان انجام فعالیت

ه اید تعویض شود کبه طور کلی فیلتر یا کارتریج زمانی بآئروسل در هر شیفت کاری دارد، مشکل است. 

ها می توان از یک سری پد یا تنفس در آن سخت شود. برای افزایش طول عمر این ماسکمرطوب شود یا 

های نیم صورت استفده کرد و در پایان هر شیفت کاور پارچه ای یکبار مصرف بر روی کارتریج یا فیلتر ماسک

 ارتریج افزایش یابد. آنها را دور انداخت تا بدین ترتیب طول عمر فیلتر یا ک

 

ر دفیلتر های آیا وجود الیه کربن فعال بر روی ماسک تاثیری بهبود کارایی ماسک(34پرسش 

 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. 

 چگونه است؟های نیم صورت نحوه پوشیدن ماسک( 31پرسش 

  پاسخ:    
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های فشار مثبت و فشار منفی به منظور حصول های تنفسی و نحوه انجام آزمونشیدن ماسکدر شکل زیر نحوه پو

بایست در های فشار مثبت و فشار منفی میدهد. آزموناطمینان از جایگیری ماسک بر روی صورت را نشان می

 ها انجام شوند.هر بار استفاده از ماسک، توسط کاربران این ماسک

 را به پشت گردن بیاندازید.. تسمه گردنی ماسک 0

 

 های الستیکی را پشت و روی سر قرار دهید.. تسمه2

 

. برای اینکه ماسک کامالً روی صورت قرار گیرد، 0

های دو طرف ماسک را بکشید و محکم کنید. سپس تسمه

برای اینکه مطمئن شوید ماسک کامالً بر روی صورت قرار 

های فشار مثبت و فشار منفی ندارد، آزمون گرفته و نشتی

 را انجام دهید.زیر مندر  در شکل 

 

 های تنفسی نیم صورتنحوه پوشیدن و تنظیم کردن یک نمونه از ماسک
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 :منفی فشار آزموخ مراحل

دست روی ی ورودی هوا را با گذاشتن کف یچهدر -0

 کانیستر/کارتریج مسدود کنید.

ثانیه  04مدت حداقل ی انجام داده و بهآرامبهعمل دم را  -2

 نفس خود را حبس کنید.

ی صورتی ماسک تاحدودی منقبض که قطعهیدرصورت -0

صورتی مشاهده  یقطعهطرف داخل شده و هیچ نشتی به

نحو مناسبی روی صورت نشود، بدین معناست که ماسک به

 صورتی وسیله، نشتی یقطعهشما قرار گرفته و شیر بازدمی و 

 ندارند.

 :مثبت فشار آزموخ مراحل

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

 خرو  هوا از آن مسدود شود.

 ی انجام دهید.آرامبهعمل بازدم را  -2

ی نحو صحیح روی حفاظت تنفسی بهیلهوسکه یدرصورت -0

صورت شما قرار گرفته باشد، فشار جزئی مثبتی داخل 

طرف بیرون برآمده وجود آمده و ماسک بهصورتی به یقطعه

یگر هیچ نشتی به طرف بیرون، بین قطعه دعبارتبهشود؛ یم

 شود.ینمصورتی و صورت، ایجاد 

 

 ی نیم صورت کارتریج دارهاماسکی بندنشتی هاآزمونانجام  ینحوه
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توان شست و های نیم صورت کارتریج دار مجهز به فیلتر  ذرات  را می( آیا ماسک39پرسش 

 عفونی کرد؟دض

 

 پاسخ: 

های نیم صورت کارتریج دار )به غیر از کارتریج و فیلتر( را می توان به شیوه زیر شست و بخش سلیکونی ماسک

 ضدعفونی کرد:

 ها را از آن خار  کنید.ماسک را باز کنید و فیلترها، کارتریجقطعات 

قطعه صورتی و اجزاء آن را با آب گرم و یک ماده پاک کننده مالیم یا پاک کننده توصیه شده توسط سازنده وسیله 

شود از یک برس مویی )نه سیمی( های آلی استفاده نشود(. توصیه میحفاظت تنفسی شستشو دهید )از حالل

 ای تمیز کردن وسیله حفاظت تنفسی استفاده کنید.بر

درجه سانتیگراد(، به طور کامل شستشو دهید. باقی ماندن عوامل  02ماسک را با آب گرم تمیز و جاری )حداکثر 

ستیکی های التواند باع  ایجاد درماتیت و یا سبب تخریب بخشضد عفونی کننده بر روی قطعه صورتی ماسک، می
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 های فلزی وسیله حفاظت تنفسی شود.یا خوردگی بخش

در صورتیکه پاک کننده، حاوی عامل ضد عفونی کننده نباشد، قطعات ماسک را به مدت دو دقیقه در یکی از 

بمنظور از بین  % 04های زیر غوطه ور نمائید و یا وسیله حفاظت تنفسی را با استفاده از ایزوپروپیل الکل محلول

 نمایید:ها گندزدایی بردن میکروب

پی پی ام کلرین( که از افزودن تقریبا یک میلی لیتر ماده سفید کننده به یک لیتر  54محلول هیدروکلریت )( الف

 شود.گراد تهیه میدرجه سانتی 00آب با دمای 

د گرم یدورآمونیم/ یدی 2تا  9میلی لیتر تنتور ید ) 2/4پی پی ام ید( که از افزودن تقریبا  54محلول آبی ید )( ب

 شود.درجه سانتی گراد تهیه می00درصد( به یک لیتر آب با دمای  05سی سی الکل 044پتاسیم/ 

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.

 های زیر مراجعه کنید:برای کسب اطالعات بیشتر به لینک

https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-

potential-exposure-to-coronaviruses.pdf 
 

 

 

 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-potential-exposure-to-coronaviruses.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-potential-exposure-to-coronaviruses.pdf
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(  آیا اضافه  کردن الیه های پارچه ای مختلف بر روی ماسک، کارایی ماسک را افزایش 37پرسش 

 می دهد ؟ 

 پاسخ: 

روی ماسک ممکن است کارایی فیلتراسیون را افزایش دهد، های متعدد بر گر چه ممکن است افزودن تعداد الیه

می تواند سبب شود که هوا به جای عبور از فیلتر از لبه های دهد ولی به دلیل اینکه مقاومت تنفسی را افزایش می

 ماسک وارد سیستم تنفسی شود و عمال استفاده از ماسک را بی تاثیر کند. 

 

 توصیه می شود ؟  N95های در زیر ماسک(  آیا پوشیدن ماسک جراحی 38پرسش 

 پاسخ: 

از این جهت که می توان مانش از انطباق کامل ماسک بر روی  N95های پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسک

برای افزایش طول عمر آنها  N95های صورت کاربران شود، مجاز نیست ولی پوشیدن ماسک جراحی بر روی ماسک

 شود. و امکان استفاده مجدد توصیه می
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 ای چگونه ما در برابر انتشار ویروس کرونا محافظت می کنند؟های پارچهماسک( 36پرسش 

 پاسخ:

درصد از مبتالیان به بیماری کرونا هیچ گونه عالمت تنفسی ندارند و از  04بررسی های نشان داده است حدود 

معموال بدون عالمت هستند، بنابراین در اثر قطرات تنفسی که در  ءدر اوایل ابتال به بیماری نیز افراد مبتال طرفی

شود، می توانند بیماری  را به دیگران منتقل کنند. بررسی اثر صحبت کردن، سرفه و عطسه به اطراف منتشر می

، سرفه حدود سی هزار قطره و عطسه حدود های نشان داده است که در اثر صحبت کردن حدود ده هزار قطره

چهل هزار قطره که ممکن است حاوی ویروس باشند به اطراف منتقل می شوند. این قطرات در ابتدا درشت هستند 

توان در منیش آنها را کنترل کرد ولی اگر ماسک نباشد، این قطرات تبخیر شده و اندازه آنها کوچکتر و با ماسک می

 ر سطوح یا روی لبف صورت و چشم دیگران رسوب کنند و آنها را مبتال کند. توانند دشده و می

 

ای برای حفاظت در برابر های پارچهآیا با توجه با اندازه کوچک ویروس، ماسک( 41 پرسش

 ویروس کرونا موثر هستند؟

 پاسخ: 

 قطره، که ممکن است 04444و عطسه حدود  04444، سرفه 04444در اثر صحبت کردن حدود 

شوند. این قطرات وقتی که  که از دهان و دستگاه تنفسی حاوی ویروس باشند به اطراف منتشر می

شوند در اثر گرما تبخیر شده و شوند عمدتاً درشت هستند و هر چه دورتر میبه بیرون منتشر می

تواند قطرات درشت منتشر شده را در ای میماسک پارچه ،شوند. با این توضیحاتکوچکتر می
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ای ای پارچههها نشان داده است که ماسکنزدیکترین نقطه به منبش انتشار به دام بیندازد و لذا بررسی

  توانند نقش موثری در کنترل انتشار قطرات و کاهش ریسک ابتال به این بیماری داشته باشند.می

 

 ای استفاده کنند؟های پارچهچه کسانی و کجاها باید از ماسک(  41پرسش

 پاسخ: 

 بایست برای جلوگیریمراجعه کنید( می 02های خا  )به پاسخ پرسش همه افراد باالی دو سال بجز برخی گروه

، مراکز پر ازدحام و فاقد تهویه کافی و جاهایی که امکان رعایت فاصله اجتماعی از انتشار ویروس در مراکز عمومی

 ز ماسک استفاده کنند. ها و ...( اهای مواد غذایی و داروخانهنیست )مثل فروشگاه

 

 ؟استفاده کنندماسک چه کسانی نباید از ( 42پرسش 

 پاسخ:

 باید ماسک بزنند: ،های زیربجز گروه،همه افراد  

 کودکان زیر دو سال 

 دافرادی که مشکل تنفسی دارن 

 افراد ناتوان یا افرادی که به نوعی قادر به برداشتن ماسک از روی صورت بدون کمک نیستند. 
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 ر باشد؟به ویروس کرونا موث ءآیا استفاده از ماسک به تنهایی می تواند در پیشگیری ابتال( 43پرسش 

 پاسخ:

ماسک زدن در درجه اول منجر به حفظ سالمت اطرافیان می شود. برای حفظ سالمت خودمان باید فاصله 

مکرر دست و ضدعفونی  اجتماعی را رعایت  کنیم، از حضور در مراکز پرجمعیت اجتناب کنیم و شستشوی

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.

 

 های باید داشته باشند؟ای چه ویژگیهای پارچهماسک( 44پرسش 

 پاسخ: 

ای که به صورت خانگی برای کمک به کاهش سرعت انتشار ویروس کرونا های پارچهماسک CDCمطابق توصیه 

 شود باید دارای مشخصات زیر باشند: می

 .بصورت محکم اما راحت اطراف صورت را کامل پوشش دهد 

 ها یا بندهای ایمن و مناسبی داشته باشدحلقه 

 شامل چندین الیه پارچه )ترجیحا از جنس کتان( باشند 

  بدون محدودیت میسر باشدتنفس 

 ها دستگاه بدون آسیب و تغییر میسر باشدقابلیت شستشو و خشک کردن آن 

های جراحی و ماسک N95های ای خانگی حفاظتی معادل ماسکهای پارچه( آیا ماسک41پرسش 

 کنند؟تامین می

 پاسخ: 
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نیستند و کارایی این  N95های های جراحی یا ماسکای معادل ماسکهای صورت پارچهخیر، این ماسک 

با کادر درمان است.   N95های های جراحی و ماسکها را ندارند. به طور کلی اولویت استفاده از ماسکماسک

اول به دام انداختن قطرات شوند، در درجه  های پارچه ای که برای عموم توصیه میهدف از استفاده از ماسک

 .ها به اطراف استدر منبش و جلوگیری از انتشار آنتنفسی 

 ؟های پارچه ای چگونه استنحوه تمیز کردن و شستتشوی ماسک( 49پرسش 

توان با ماشین لباسشویی )با آب گرم( و ها را  بسته به تعداد دفعات استفاده، میپاسخ: این ماسک

قاشق چایخوری وایتکس  0به طور دستی شستشو مجددا استفاده کرد. برای شستشو با دست هم 

دقیقه درآن غوطه ور و سپس با 5لیتر آب در دمای اتاق تهیه و ماسک را به مدت  5/0حدود  را در

 .آب سرد شستشو دهید. برای خشک کردن هم،  ماسک را در معرض هوا و نور خورشید قرار دهید

 

ال از ماسک استفاده بهای ورزشی مثل شنا و فوتتوان در هنگام فعالیتآیا می( 47 پرسش

 کرد؟

های ورزشی مثل شنا، مجاز نیست و رعایت فاصله اجتماعی استفاده از ماسک در مورد فعالیت  پاسخ:

هایی نظیر فوتبال و... نیز با توجه به این مهم که این اهمیت بیشتری دارد. در مورد ورز 

ها توصیه ها باید در فضاهای باز انجام شوند و استفاده از ماسک در حین این فعالیتورز 

 شود.نمی
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 ( ماسک زدن چه پیامدهای منفی برای افراد دارد؟48پرسش 

پاسخ:  به هر حال استفاده از ماسک ممکن است کمی ناراحت کننده باشد ولی با توجه به مزایای 

ه دکنند که استفاآن در حفظ سالمت جامعه، سودمند است. برخی افراد به اشتباه تصور می

شود. ولی باید توجه کربن بازدمی و آسیب مغزی میطوالنی مدت سبب تجمش دی اکسید 

های پارچه ای تهویه کافی بری پیشگیری از این تجمش دی اکسید کربن در داشت ماسک

باشد تا ضمن پیشگیری نبیش از حد ضخیم  بایدمیماسک کنند، هنگام بازدم را فراهم می

ر از درد الله گو  د .  برخی نیزنفس و مشکالت تنفسی نشود از این موضوع، سبب تنگی

های ماسک را به توان بنداثر استفاده از ماسک شکایت دارند که برای حل این مشکل می

گره زد یا از بندهای متناسب با اندازه سر خود استفاده کنند.  ،جای پشت گو ، پشت سر

های عینک در هنگام ماسک زدن را نارحت کننده تعدادی از مردم نیز مه گرفتگی شیشه

های عینک  با آب و صابون و خشک کردن دانند که این مشکل نیز با شستشوی شیشهمی

کنند که استفاده از شود. برخی از افراد نیز اذعان میآن قبل از استفاده از ماسک حل می

، در حالی که استفاده از ماسک شودماسک سبب تحریک و حساسیت پوستی در آنها می

 کند.نس کتان( مشکل را حل میای مناسب)معموالً از جپارچه
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 ( آیا شیلدها یا محافظ های صورت می تواند جایگزین ماسک شود؟46پرسش 

اه ها همرشود. این محافظهای صورت به عنوان جایگزین ماسک توصیه نمیاستفاده از محافظ: پاسخ

 های نزدیکبا ماسک زدن به شرطی که اطراف صورت را به طور کامل پوشش دهد در تماس

  توانند استفاده شود.با دیگران می

 
 

 

 م؟ی( در هنگام ماسک زدن به چه نکاتی باید توجه کن11پرسش 

 پاسخ:  

ها به نحو صحیح شستشو داده شوند. ماسک باید از پل قبل و بعد از استفاده ماسک الزم است دست

، ماسک باید از بند گرفته ا در بر بگیرد.  در موقش درآوردنبینی و چانه و اطراف صورت ر

شود و در سطل زیاله یا در کیسه مخصو  نگهداری شود. در مدت زمان پوشیدن ماسک؛ 



 ششمویرایش -)کروناویروس( 16بیماری کووید های تنفسی برای پیشگیری از ابتال به های پرتکرار در خصوص استفاده از ماسکپاسخ به پرسش

55 

 

افراد باید از تماس دست با سطح ماسک اجتناب کنند و در صورت نیاز به تنظیم ماسک با 

 های خود را با آب و صابون بشویند. دست، بالفاصله دست

، شل بودن ماسک، دست زد به سطح ماسک، نپوشاندن کامل ماسک بیرون ماندن بینی و چانه از

های غلط و رایج در هنگام ماسک زدن صورت از طرفین، باال و پایین را از مهمترین رفتار

 است.
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 ای خانگی را چطور می توان تهیه کرد؟های پارچه( ماسک11پرسش 

توان به شکل خانگی و با استفاده ای را میپارچههای ماسک CDCپاسخ: مطابق دستورالعمل 

 از از مواد موجود در منزل و با هزینه کم به شکل زیر تهیه کرد:

 

 مواد ازم :

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

 سانتی متر( )یا نوارهای الستیکی، نخ، نوار  05.2اینچی ) 9ی کشسان دو قطعه

 کش مو(ای، یا پارچه

 نخ و سوزن 

 قیچی 

 چر  خیاطی  

 روش  هیه:

 با استفاده از پارچه نخی:-الف

سانتیمتر( از پارچه  05.2در  25اینچی ) 9در  04دو مستطیل -0

نخی بر  دهید. از نخ بافتنی محکم ، مانند پارچه لحاف یا 

توان برای لبه کار استفاده شرت را میهای نخی. پارچه تیمالفه

 مستطیل را روی هم قرار دهید.کرد. دو 
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سانتیمتر( تا  0.5) اینچ 0/0  های طویل پارچه را به اندازهقسمت-2

کنیم. سپس الیه دوبل پارچه را به اندازه کرده سپس سجاف می

نیم کسانتیمتر( در امتداد قسمت کوتاه مستطیل تا می0اینچ ) 2/0

 زنیم.سپس کوک می

 

 

سانتیمتر(  0.9اینچ )  2/0سانتیمتر( طول و  05.2اینچ ) 9 -0

تهیه کرده و آن را به داخل سجاف پهن تر از   عرض بند االستیک

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 

 مو  یا هد بند االستیک گره بزنید. اگر بند االستیک ندارید از کش

توانید بندها را طوالنی تر کرده استفاده کنید. اگر فقط نخ دارید می

 و پشت سر خود ببندد.

 

 

 

 

 

به آرامی بندهای االستیک را بکشید تا گره ها داخل سجاف  -0

محکم شوند. دو طرف ماسک را روی بند جمش کنید و ماسک را 

که ماسک روی صورتتان محکم ای تنظیم کنید روی صورت به گونه

 شود. سپس بندهای االستیک را در جای خود گره بزنید تا نلغزد.
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 با استفاده از  تی شرت ) بدون نیاز به دوخت( -ب

  مواد الزم:

 شرتتی

 قیچی

 

 

 ) بدون نیاز به دوختن( 1سر و گردن با استفاده از دستمال  -چ

 مواد الزم:

 سانتیمتر(54.2سانتیمتر*54.2) اینچ  24*24مربعی شکل به ابعاد دستمال )یا پارچه نخی 

 فیلتر قهوه 

 نوارهای الستیکی ) یا کش مو(

 قیچی ) در صورت بر  زدن پارچه(

 
                                                           

9 Bandanna 
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 ای مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور هستند؟های پارچه( آیا ماسک12پرسش 

 پاسخ: 

 قرار گرفته  است:مورد تایید اداری تجهیزات پزشکی به شرح زیر ها در حال حاضر دو نمونه از این ماسک
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( از چه منابعی می توان به فیلم های آموزشی و اطالعات تکمیلی در خصوص 13پرسش 

 های تنفسی دسترسی داشت؟ماسک

 پاسخ:  

نفسی ت هایماسکبرای دستیابی به اطالعات تخصصی از جمله پوسترها ویدئوهای آموزشی در مورد نحوه پوشیدن 

ای هها مراجعه کرد که برخی از بهترین آنها از طریق لینکمی توان به استانداردها و وب سایت سازندگان ماسک

 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-for-

use.pdf 
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips-for-using-a-3m-flat-fold-filtering-

facepiece-respirator-9210.mp4 
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793204O/tips-for-using-a-3m-filtering-facepiece-

respirator-8210.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-for-use.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m-filtering-facepiece-respirators-tips-for-use.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips-for-using-a-3m-flat-fold-filtering-facepiece-respirator-9210.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips-for-using-a-3m-flat-fold-filtering-facepiece-respirator-9210.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793204O/tips-for-using-a-3m-filtering-facepiece-respirator-8210.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793204O/tips-for-using-a-3m-filtering-facepiece-respirator-8210.mp4
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 پزشکی)توصیه شده سازمان غذا و دارو کشور( : راهنمای تولید ماسک1ضمیمه 
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