




 تایذ دسهاى ٍ تْذاشت واسوٌاى ، شیفت ول دس پضشىی ّای هاسه اص استفادُ ٌّگام•
 :وِ تاشٌذ داشتِ اطویٌاى

 .وٌٌذ هی تغییش ٍ دیذُ آسیة شذى خیس اص پس ّا هاسه صیشا ًگشدد، خیس هاسه•
 تایذ است، شذُ لوس صَست سٍی جاتجایی یا تٌظین تشای پضشىی هاسه دلیلی ّش تِ اگش•

 . ًوَد جایگضیي دیگش هاسه تا دست تْذاشت سعایت تا ٍ تشداشتِ سا هاسه

 طی دس پضشىی هاسه اص استفادُ تِ ًیاصی وٌٌذ ًوی واس تالیٌی ّای تخش دس وِ واسوٌاًی•

 .(اداسی واسهٌذاى ، هثال عٌَاى تِ) ًذاسًذ سٍصهشُ فعالیتْای

 اص واسی شیفت طَل توام دس تایذ آئشٍسل تَلیذوٌٌذُ پضشىی هذاخالت اًجام صَست دس•

 .شَد استفادُ N95 هاسه

 



 ، تِ دلیل دستىاسی هاسه تَسط دست ّای آلَدُ(Self-Contamination)خَد آلَدگی •

آلَدگی تالمَُ وِ دس صَست خیس هاًذى ، خیس شذى یا آسیة دیذى هاسه ّای پضشىی هوىي  •

 .است سخ دّذ ٍ خَد آلَدگی سا دس پی داشتِ تاشذ

احساس وارب اهٌیت ، هٌجش تِ سعایت ون ٍ یا ًاهٌاسة دیگش الذاهات پیشگیشاًِ هاًٌذ فاصلِ •

 .گزاسی فیضیىی ٍ تْذاشت دست هی گشدد

یا عیٌه هحافظ خطش اًتمال لطشات ٍ ایجادآلَدگی ) شیلذ ( استفادُ اص هاسه تذٍى هحافظ صَست •

 .چشن سا هی تَاًذ دسپی داشتِ تاشذ



 سناریوی انتقال کووید چه کسی چه سطحی مداخله و یا فعالیت نوع ماسک

استفادُ  )هاسک جزاحی 
 (ّذفوٌذ ٍ هستوز

در هحل ارائِ خذهت بِ 
بیواراى بذٍى در ًظز 
گزفتي هَارد قطعی یا 

 19هشکَک کٍَیذ 

توام سطَح هزاکش  
بْذاشتی درهاًی 

 (اٍلیِ ، ثاًَیِ، ثالثیِ )

کارکٌاى بْذاشتی  
 درهاًی یا هزاقبیي

اًتقال شٌاختِ شذُ یا 
 هحتول در جاهعِ

عذم ًیاس بِ هاسک  
جزاحی تٌْا درصَرتی  

ًیاس است کِ فاصلِ کوتز  
اس یک هتز با بیوار باشذ ٍ 

 بزاساس ارسیابی ریسک

بذٍى فعالیت ّای رٍتیي  
 ارائِ خذهت بِ بیواراى

توام سطَح هزاکش  
بْذاشتی درهاًی 

 (اٍلیِ ، ثاًَیِ، ثالثیِ)
 کارکٌاى

استفادُ اس هاسک جزاحی  
 هذ ًظز باشذ

تواس هستقین ٍ عذم  
اهکاى رعایت فاصلِ  

 فیشیکی بیش اس یک هتز
 ٍیشیت در هٌشل

کارهٌذ بْذاشتی  
 درهاًی

استفادُ اس هاسک جزاحی  
 هذ ًظز باشذ

بزًاهِ ارائِ خذهات بِ 
گزٍُ ّای سخت در  

 دستزس
 جاهعِ

کارهٌذ بْذاشتی  
 درهاًی



 هوىي ، پضشىی هاسه شذیذ ووثَد صَست دس

  تِ (  Face Shields ) صَست هحافظ است

  اص استفادُ .شَد گشفتِ ًظش دس جایگضیي عٌَاى

 تِ سٌذ ایي دس وِ ) غیشپضشىی ّای هاسه

 تِ (شَد هی گفتِ ای پاسچِ ّای هاسه عٌَاى

  ، پضشىی ّای هاسه تشای جایگضیٌی عٌَاى

 هطاتك تْذاشتی واسهٌذاى اص هحافظت تشای

 .ًیست هٌاسة دستشس دس ٍ هَجَد شَاّذ



 :است صیش هَاسد شاهل هشدم عوَم تَسط هاسه اص استفادُ احتوالی خطشات

 لوس ًتیجِ دس ٍ صَست هاسه دستىاسی دلیل تِ آلَدگی خَد تِ اتتال خطش افضایش•

 آلَدُ دستْای تا چشن

 خَد است هوىي ، پضشىی غیش ّای هاسه ًشذى تعَیط یا شذى خیس صَست دس•

  اًتشاس ٍ تىثیش تشای سا هساعذی ششایط تَاًذ هی ایي .وٌذ ایجاد ای تالمَُ آلَدگی

 .وٌذ ایجاد ّا هیىشٍاسگاًیسن

 هْن الذاهات سایش تِ واهل پایثٌذی عذم تِ تَاًذ هی وِ اهٌیت وارب احساس•

 .شَد هٌجش ّا دست تْذاشت ٍ فیضیىی گزاسی فاصلِ هاًٌذ پیشگیشاًِ

 



  حیي در سیزا شَد استفادُ ًبایذ االستیک هَاد اس تزجیحا ّا هاسک ساختي بزای

 ًتیجِ در ٍ شَد کشیذُ صَرت رٍی (االستیک) کشساى هادُ است هوکي سایش

 .شَد استفادُ طَل در تز پاییي تصفیِ راًذهاى ٍ هٌافذ اًذاسُ افشایش باعث

 هزٍر بِ است هوکي االستیک هَاد ، ّوچٌیي

   کشساًی خاصیت ٍ دادُ هاّیت تغییز سهاى  

 بِ باال دهای در ٍ دٌّذ دست اس را خَد

 .ّستٌذ حساس شستشَ  



 اًذ شذُ طشاحی ای گًَِ تِ ٍ ّستٌذ هاًٌذ اسدن جَجِ یا تاشَ شاهل هاسه ّای شىل

  ًضدیه هاسه ّای لثِ وِ ٌّگاهی .تاشٌذ چاًِ ٍ ّا گًَِ ، تیٌی پَشاًٌذُ خَتی تِ وِ

 تِ خاسجی / داخلی َّای ، صحثت ٌّگام ، هثال عٌَاى تِ ، ًیست فیىس ٍ صَست تِ

  وِ ّایی ًشتی .وٌذ هی ًفَر هاسه ّای لثِ دس ، شَد فیلتش پاسچِ طشیك اص ایٌىِ جای

 شىل ٍ اًذاصُ تِ ، وٌذ هی حشوت هاسه اص خاسج ٍ داخل دس ًشذُ فیلتش َّای آى دس

 .شَد دادُ ًسثت است هوىي هاسه

 

 



 ها الیه تعداد

  دسًٍی .است الصم پضشىی غیش ّای هاسه تشای الیِ سِ حذالل ، شذُ استفادُ پاسچِ تِ تستِ

 .است هحیط هعشض دس الیِ تشیي تیشًٍی .است تواس دس ، چْشُ تا هاسه الیِ تشیي

 :تاشذ صیش ششح تِ الیِ سِ شاهل تایذ پضشىی غیش ّای هاسه تشای هَاد آل ایذُ تشویة

 .(پٌثِ یا پٌثِ هخلَط هاًٌذ) آتگیش هادُ یه دسًٍی الیِ  .1

 یا استش پلی ، پشٍپیلي پلی ، هثال عٌَاى تِ) آتگشیض هَاد اص شذُ ساختِ الیِ تشیي تیشًٍی .2

 هحذٍد پَشاًٌذُ دّاى ٍ تیٌی تِ ًفَر اص سا خاسجی آلَدگی است هوىي وِ (آًْا ّای هخلَط

 .وٌذ

  وِ ای پٌثِ الیِ یه یا پشٍپیلي پلی هاًٌذ هصٌَعی ًشذُ تافتِ هَاد اص هیاًی آتگشیض الیِ یه .3

 .شَد لطشات اًذاختي دام تِ ٍ حفظ یا فیلتش تمَیت تاعث است هوىي

 



 . دّیذ اًجام سا دست تْذاشت ، هاسه اص استفادُ اص لثل•

 تش گشفتي جای ، تیٌی ٍ دّاى پَشاًذى اص ، دّیذ لشاس خَد صَست سٍی دلت تِ سا هاسه•

 هاسه ٍ صَست تیي شىاف ّشگًَِ سساًذى حذالل تِ هٌظَس تِ آى ٍاتصال ، تیٌی سٍی

 . وٌیذ حاصل اطویٌاى

 .وٌیذ پشّیض جذا آى لوس اص لشاسگشفت صَست تشسٍی هاسه ٍلتی•

 تلىِ ًىٌیذ لوس سا هاسه جلَی ٍجِ ّیچ تِ وٌیذ اجشا سا هاسه دسآٍسدى صحیح تىٌیه•

 .آٍسیذ دس سش پشت سوت اص سا آى

 استفادُ تا سا دستْا ، شَد لوس ًاخَاستِ شذُ استفادُ هاسه وِ صهاى ّش یا تشداشتي اص تعذ•

 . وٌیذ تویض آب ٍ صاتَى یا الىل اص

 . وٌیذ جایگضیي جذیذ تویض هاسه تا سا ّا هاسه شذى هشطَب هحط تِ•



  اص پیشگیشی تشای دستىش اص هشدم عوَم استفادُ تشای وافی هستٌذات ٍ شَاّذ

 هَاد تا تواس تتَاى سا استثٌا هَسد تٌْا شایذ ٍ تاشذ ًوی دست دس وَسًٍا اًتمال

 هی وِ گشفت ًظش دس تیواساى استفادُ هَسد واغزی دستوال هثل تیواساى هصشفی

 .وشد استفادُ دستىش اص تَاى

 خاص هشاغل تَسط دستىش اص استفادُ لضٍم تشای وافی هذاسن ٍ شَاّذ ظوٌا

  ، داساى صٌذٍق ، تاوسی ساًٌذگاى هثل سجَع استاب داسای ٍ هشدم تا تشخَسد پش

 .تاشذ ًوی دست دس تاًه واسهٌذاى یا ٍ عوَهی سٍاتط واسهٌذاى

  است هوىي وارب اهٌیت حس المای تا دستىش اص استفادُ وِ است روش تِ الصم

 .گشدد ّا دست هىشس شَی ٍ شست ٍ ّا دست تْذاشت سعایت واّش هَجة



 اصلی اجضای اص یىی دسهاًی تْذاشتی ّای هحیط دس دستىش اص استفادُ

 تا تواس یا ٍ تیواساى عفًَی تششحات ، خَى تا تواس حیي استاًذاسد احتیاطات

  هی دسهاًی ٍ تْذاشتی الذاهات ٍ پضشىی هذاخالت اجشای حیي ّا آى ّای هخاط

 .تاشذ

 تیواس تذى تششحات تا تواس خطش صَست دس ٍیژُ تِ 19 -وٍَیذ پاًذهی جشیاى دس

 .شَد هی تَصیِ دستىش اص استفادُ ،

 حیي 19 وٍَیذ تِ اتتال تشاتش دس حفاظت افضایش تش دال هذسوی ٍ دلیل ّیچ 

 ٍجَد ّا دست هىشس ٍ صحیح شَی ٍ شست تا همایسِ دس دستىش اص استفادُ

 .ًذاسد



  گٌذصدایی تشای الىلی ّای هحلَل تاثیش اص هحذٍدی هذاسن ٍ شَاّذ

  عَاهل تِ الذاهی چٌیي اثشتخشی است تذیْی .است هَجَد ّا دستىش

 :داشت خَاّذ تستگی صیش هتعذد

 استفادُ هَسد وٌٌذُ ظذعفًَی هادُ•

 دستىش ظخاهت•

 صدایی گٌذ فشایٌذ دفعات ٍ صهاى هذت•

 
 آلودگی زدایی با محلول های الکلی برای دستکش های طبی توصیه نمی شود




