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ﻣﺎﺳﮏ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد؟
.1

در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

.2

دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

.3

از دﯾﮕﺮان  1.5ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

.4

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ و درﻋﻮض ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﭼﺖ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

.5

وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺜﻼ ً در اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﻗﻄﺎر( ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .در وﻗﺖ ﻋﻄﺴﻪ ،ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻗﻄﺮات رﯾﺰی از دﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﺳﮏ از ﭘﺨﺶ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﻄﺮهﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻗﻄﺮهﻫﺎ روی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮫ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  13ﺳﺎل اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
●

در وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس و در ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻄﺎر

●

در ﻣﺪرﺳﻪ

●

در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪی  1.5ﻣﺘﺮی ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮑﺎران اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ(.

ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
●

در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ  1.5ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ) .ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ(

●

در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺖوآﻣﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺷﯿﺎء دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ) .ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ(

●

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎس دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر دﯾﺎﺑﺖ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽُ ،
ﺷﺶ و
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

●

وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

●

وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺪارﻧﺪ؟
●
●

ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ِ  13ﺳﺎل .ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺎﺳﮏ درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﺳﮏ درﺳﺖ ﮐﺮد؟
در وﺑﺴﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی درﺑﺎرهی ﻃﺮز درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ:
-

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﮏ )ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻟﻤﺎﻧﯽ(

-

وﯾﺪﺋﻮی آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﮫای را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ؟
اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ:
●

اول دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

●

ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﻓﻘﻂ از ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺶﻫﺎی آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

●

ﻣﺎﺳﮏ را اول روی ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺧﻮب ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

●

ﻣﺎﺳﮏ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

●

ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﯽ ،دﻫﺎن و ﭼﺎﻧﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﭽﺴﺒﺪ.

ﻃﺮز ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ:
●

وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺴﺘﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.

●

اﮔﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮب ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺎﺳﮏ ،آن را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

●

از ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﮑﺮر ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺮز ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ:
●

ﻓﻘﻂ از ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺶﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

●

ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

●

اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮدارﯾﺪ )ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﯿﺰی( :آن وﻗﺖ ﻣﺎﺳﮏ را در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﯾﺎ در
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭼﮫ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

●

ﻫﺮ  8ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

●

اﮔﺮ ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

●

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮ  4ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ(.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ را ﺷﺴﺖ؟

●
●

ای درﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺳﺎک را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی داﺧﻞ آن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه را در ﯾﮏ ﺳﺎک ﭘﺎرﭼﻪ ِ
ﺳﺎک را ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ روی دﻣﺎی  60درﺟﻪ و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

●

و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺎ آب داغ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .از آن ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

●

اﮔﺮ اﻣﮑﺎن آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ را در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،آن ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ اﺗﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

●

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺜﯿﻒ دﺳﺖ زدﯾﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﺮای اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ( آن وﻗﺖ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

●

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺠﺪد از ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اول ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دو ﻋﺪد ﻣﺎﺳﮏ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﺮد

●

ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺎک ﭘﺎرﭼﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و آن را در ﯾﮏ ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

●

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ را ﺑﺮدارﯾﺪ ،اول دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻓﻘﻂ از ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺶﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

●

ﻣﺎﺳﮏ را در ﻓﺮﯾﺰر ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺳﺮﻣﺎ وﯾﺮوس را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮاد
ﺧﻮرا ﮐﯽ ﺷﻤﺎ را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ.
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