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ﭘﻮزﺑﻨﺪ )ﻣﺎﺳﮏ( :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ – ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟
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اﮔر ﻣرﯾض ﺑﺎﺷﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را ﻣﮑررا ً ﺑﺷوﯾﯾد.
از دﯾﮕران  1.5ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران ﺗﺟﻣﻊ ﻧﮑﻧﯾد ،وﻟﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﯾﻔون ،ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺎم ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﺎ ھم ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻋﻣوﻣﯽ )ﻣﺛل ﺳروﯾس ،ﺗرﯾن( ﻗرار دارﯾد ،ﺑﻧﯽ و دھﺎن ﺗﺎﻧرا ﺑﺎ ﭘوزﺑﻧد ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.

ﭼﺮا از ﭘﻮزﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوزﺑﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ دھن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋطﺳﮫ ﻣﯾزﻧﯾد ،ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺻﺣﺑت
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻗطرات ﮐوﭼﮑﯽ در ھوا اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﭘوزﺑﻧد از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻗطرات ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﻣرﯾﺿﯽ ﺑدﯾﮕران ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ از ﻓرود آﻣدن ﻗطرات ﺑﺎﻻی وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗوﺳط
دﯾﮕران ﻟﻣس ﮔردد ﺟﻠوﮔﯾری ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.

ﭼﯽ وﻗﺖ از ﭘﻮزﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
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اﺳﺗﻔﺎده ﭘوزﺑﻧد ﺑرای اﻓراد ﺑزرﮔﺗر از  ۱۳ﺳﺎل اﺟﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺗراﻧﺳﭘورت ﻋﺎﻣﮫ ،در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳروﯾس ﯾﺎ اﺳﺗﯾﺷن.
در ﻣﮑﺗب
در ﻣﺣل ﮐﺎر ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗر را از ھﻣﮑﺎران ﺗﺎن رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗوﺻﯾﮫ اﯾﻧﺳت:
در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﻣﺗر ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل :در ﯾﮏ دوﮐﺎن.
در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ اﻓراد ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی دﺳت ﻣﯾزﻧﯾد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :در ﯾﮏ دوﮐﺎن.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر در ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﯾد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :اﻓرادﯾﮑﮫ ﺳن ﺷﺎن از  ۶۵ﺳﺎل ﺑﻠﻧد ﺗر اﺳت،
اﻓرادﯾﮑﮫ ﺗﮑﻠﯾف ﻗﻠب ،ﺷش ﯾﺎ ﮔرده دارﻧد ﯾﺎ اﻓرادﯾﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ اﺳﺎس ھﺳﺗﻧد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض ﺑﺎﺷﯾد ،آﻧﻌده اﻓرادی را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣرﯾض ﻧﻣﯽ ﺳﺎزﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣرﯾض ﺑﺎﺷﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ از ﺷﺧص ﻣرﯾض ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ﭘﻮزﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟

اطﻔﺎل زﯾر ﺳن  ۱۳ﺳﺎل .اﺣﺗﻣﺎل دارد آﻧﮭﺎ ﭘوزﺑﻧد را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻧﺎدرﺳت )ﻏﻠط( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﻓرادﯾﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﭘوزﺑﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ؟
در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺧواﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد:
 راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺟﮭت ﺳﺎﺧﺗن ﭘوزﺑﻧد )ھﺎﻟﻧدی ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻓراﻧﺳوی و آﻟﻣﺎﻧﯽ( -ﻓﻠم راھﻧﻣﺎﯾﯽ

ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﺗﮑﮫ ﯾﯽ را ﭼﻄﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻓﻠم را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

طرز ﮔذاﺷﺗن ﭘوزﺑﻧد:
• اول دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑﺷوﯾﯾد.
• ﺑﻌد از آن ﭘوزﺑﻧد را ﺑﮕذارﯾد .در ﻣوﻗﻊ ﮔذاﺷﺗن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﺎر ﯾﺎ ﻻﺷﺗﮏ ﭘوزﺑﻧد دﺳت ﺑزﻧﯾد.
• اول ﭘوزﺑﻧد را ﺑﺎﻻی ﻗﺳﻣت ﺑﯾﻧﯽ ﻗرار دھﯾد .ﺗﺎر ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ )ﺑﺎﻻ( را درﺳت ﺑﺑﻧدﯾد.
• ﭘوزﺑﻧد را ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑﺎﻻی زﻧﺦ ﺗﺎن ﻗرار دھﯾد .ﺗﺎر ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ )ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ( را درﺳت ﺑﺑﻧدﯾد.
• ﻗﺳﻣت ﺑﯾﻧﯽ ،دھن و زﻧﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﭘوزﺑﻧد ﭘوﺷﯾده ﺷود .در ﻗﺳﻣت ﺑﻐل ﺑﺎﯾد ﺟﺎی ﺑﺎز ﻧﺑﺎﺷد.
ﻋﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﭘوزﺑﻧد:
• زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘوزﺑﻧد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ ﭘوزﺑﻧد ﺗﺎن دﺳت ﻧزﻧﯾد.
• درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭘوزﺑﻧد ﺗﺎن درﺳت ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺳﻣت ﺑﻐل آﻧرا دﺳت ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ درﺳت ﺷود.
• ﭘوزﺑﻧد ﺗﺎن را ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺑر ﻧدارﯾد و دوﺑﺎره ﻧﮕذارﯾد.
ﺑرداﺷﺗن ﭘوزﺑﻧد:
• ﺻرف ﺑﮫ ﺗﺎر ﯾﺎ ﻻﺷﺗﮏ ﭘوزﺑﻧد دﺳت ﺑزﻧﯾد.
• زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘوزﺑﻧد را ﺑرداﺷﺗﯾد دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺧوب ﺑﺷوﯾﯾد.
• در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﭘوزﺑﻧد ﺗﺎن را ﺑردارﯾد ،ﻓرﺿﺎ ً در ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﯾدن ،در آﻧﺻورت آﻧرا
در ﯾﮏ ﺟﺎی ﭘﺎک ﯾﺎ ﺧرﯾطﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ھوا ﺑﮕذارﯾد.
ﺑﻌدا ً آن ﻗﺳﻣﺗﯽ را ﮐﮫ ﭘوزﺑﻧد را در آﻧﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾد ﺧوب ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

ﭼﯽ وﻗﺖ از ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
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در ھر  ۸ﺳﺎﻋت از ﭘوزﺑﻧد ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘوزﺑﻧد ﺗﺎن ﮐﺛﯾف ﯾﺎ ﺗر )ﻣرطوب( ﮔرﯾده ﺑﺎﺷد ،در آﻧﺻورت دﻓﻌﺗﺎ ً از ﭘوزﺑﻧد ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺣرف ﺑزﻧﯾد ،در ھر  ۴ﺳﺎﻋت ﭘوزﺑﻧد ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻓرﺿﺎ ً زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﻌﻠم در ﺻﻧف ﻣؤظف ﺑﺎﺷﯾد.

ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟

ﭘوزﺑﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده را در ﺧرﯾطﮫ ﺗﮑﮫ ﯾﯽ ﺳرﺑﻧد ﺑﯾﺎﻓﮕﻧﯾد .ﺧرﯾطﮫ ﻣذﮐور را ﺑﺎ ﭘوزﺑﻧد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺷوﯾﯾد.
ﺷﺳﺗوﺷو در ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎس ﺷوﯾﻲ ﺑﺎ ﻣواد ﺷﺳﺗوﺷو و ﺑﻘﺑﮫ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ ﺗﺣت  ۶۰درﺟﮫ ﺣرارت ﺻورت ﮔﯾرد.
ﯾﺎ در ﯾﮏ دﯾﮓ ﺑﺎ آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد .از دﯾﮓ ﻣذﮐور ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺟوﺷﺎﻧدن ﭘوزﺑﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘوزﺑﻧد را در درﺟﮫ ﺣرارت ﮐم )ﭘﺎﺋﯾن( ﺷﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻻزم اﺳت ﺗﺎ آﻧرا در درﺟﮫ ﺣرارت ﯾﻠﻧد
اﺗو ﻧﻣﺎﯾﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘوزﺑﻧد ﮐﺛﯾف دﺳت زده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻓرﺿﺎ ً در ھﻧﮕﺎم ﮔذاﺷﺗن در داﺧل ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎس ﺷوﯾﯽ ،در
آﻧﺻورت ﺣﺗﻣﺎ ً دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را ﺧوب ﺑﺷوﯾﯾد.
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از ﭘوزﺑﻧد ﻣﺟددا ً اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﭘوزﺑﻧد ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺷﮏ ﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دو ﭘوزﺑﻧد ﻧﯾﺎز
دارﯾد.

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﻮزﺑﻨﺪ ﺗﺎن را ﭘﺎک ﻧﮕﮭﺪارﯾﺪ؟
•
•
•

ﺧرﯾطﮫ ﺗﮑﮫ ﯾﯽ ﺣﺎوی ﭘوزﺑﻧد را در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺛﺎﺑت و ﭘﺎک ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد از ﭘوزﺑﻧد ﭘﺎک اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻻزم اﺳت ﺗﺎ اول دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد و ﺑﻌدا ً ﭘوزﺑﻧد را
ﺻرف از ﻗﺳﻣت ﺗﺎر ﯾﺎ ﻻﺷﺗﮏ آن در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾﯾد.
ﭘوزﺑﻧد را در ﻗﺳﻣت ﯾﺧدان ﯾﺧﭼﺎل ﻧﮕذارﯾد .ﺳردی وﯾروس را از ﺑﯾن ﻧﻣﯾﺑرد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘوزﺑﻧد ﻣواد ﺧوراﮐﯽ
)ﻏذا( ﺗﺎﻧرا آﻟوده ﮔرداﻧد.
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