
 های جراحی چگونه است؟پوشیدن ماسک صحیحِ ۀنحو

 خود دستان باید : قبل از لمس ماسک تمیز، دستان خود را با آب و صابون کامالً بشویید.دستان خود را تمیز کنید 

در صورت نبودن آب و صابون دستان خود را با مواد ضد عفونی کننده دست برپایه الکل  بشویید. ثانیه 02 کمدست را

 ثانیه فرصت دهید تا ویروسها از بین بروند. 02( ضدعفونی نمایید و به مدت  %02اتانول باالی ) 

. سپس، با همان دستمال، شیر خود استفاده کنیدهای کردن دستتمیز برای خشک یکاغذهمیشه از یک دستمال

 و آن را درون سطل زباله بیندازید.  آب را ببندید

  اطمینان  وکنید  بررسیآورید، آن را بیرون مییک ماسک جدید را از جعبه  کهی: هنگامماسک را بررسی کنید

نقص، سوراخ و پارگی در ماسک وجود ندارد. اگر ماسک دارای نقص، سوراخ و شکاف است،  گونهچیحاصل کنید که ه

 .نشده( دیگری را انتخاب کنیدو ماسک جدید )استفاده انداختهآن را دور 

   برای اینکه ماسک تا حد ممکن به تنظیم کنید یدرسترا بهقسمت باالی ماسک :

که است اما محکم  ،خمیده ۀلب یک دارای آنپوست شما نزدیک شود، قسمت باالی 

تواند در اطراف بینی شما قرار گیرد. قبل از استفاده از ماسک روی صورت خود می

  .اطمینان حاصل کنید که این قسمت به سمت باال قرار دارد

  قسمت داخلی طرف مناسب ماسک به سمت بیرون اطمینان حاصل کنید از :

ست. ا یرنگ ،قسمت بیرونی کهیدرحال ؛های پزشکی به رنگ سفید استبیشتر ماسک

قبل از استفاده از ماسک روی صورت خود، اطمینان حاصل کنید که قسمت سفید 

 .ماسک به سمت صورت شما باشد

. رندیگیمهستند که در پشت و اطراف سر شما قرار  دارکشبند  دو یها دارااز ماسک یبعض

 تاج اطراف در را آن و دیبکش خود سر یباال را باال بند ؛دیصورت خود نگه دار یماسک را جلو

 کینزد ،جمجمه یۀپا در را آن و دیبکش خود سر یباال را نییپا باند ،سپس. دیده قرار خود سر

 .دیگردن خود قرار ده

  اکنون که ماسک پزشکی روی سر و صورت شما قرار بینی را تنظیم کنید ۀقطع :

 ۀلب ۀگرفته است، از انگشت اشاره و انگشت شست خود استفاده کنید تا قسمت خمید

  .باالی ماسک را اطراف پل بینی خود بچسبانید

 

 بسته به آنچه قبل از برداشتن  .خود را تمیز کنید هایدست: ابتدا درآوردن ماسک

، ممکن است الزم باشد که دستان خود را دیاماسک با دستان خود انجام داده

  .بشویید

 

  ماسک یجلو قسمت. دیکن جدا نوارها وها حلقه بندها، ،هالبه لمس باماسک 

  .دینکن لمس را آلوده
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   دیندازیجداگانه بۀ زبالسهیکیک ماسک آلوده را در. 

  استفاده هستند. بنابراینقابل بارکیاند که فقط های پزشکی طوری طراحی شدهماسک، 

  .وقتی ماسک را جدا کردید، فوراً آن را درون سطل زباله بگذارید

 مانند  ،احتماالً سطل زباله مخصوص برای وسایل بیوشیمیایی ،های پزشکیدر محیط

 .شده و دستکش وجود داردهای استفادهماسک

  درون یک  ییتنهاتواند آلوده باشد، ماسک را بهکه ماسک می یرپزشکیدر یک محیط غ

 درستیکی را پال ۀکیس ،پالستیکی را گره بزنید و سپس ۀپالستیکی قرار دهید. کیس ۀکیس

 .سطل زباله بیندازید

 دیگر بشویید بارکیخود را  هایپس از درآوردن ماسک، دست. 

 چگونه است؟ N95/FFP2های صحیح پوشیدن ماسک ۀنحو

 ووشو دهید ، شستکامل و مطابق اصول صحیح بهداشتیِ مخصوص دست طوربهها را برای پوشیدن ماسک باید دست

 در شکل زیر، ماسک را استفاده کنید. شدهدادهمطابق مراحل نشان ،سپس
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  وشوی آن اصول بهداشت دست و شستدقت داشته باشید که استفاده از ماسک زمانی مؤثر است که همراه با رعایت

 . باشد

 با سطح آلودۀ ماسک تماس پیدا نکند. عنوانچیهبهها دست 

 

توجه :  نحوه پوشیدن مدلهای مختلف ماسکها می تواتند متفاوت باشد. برای اطالع از نحوه پوشیدن صحیح ماسکها به 

نحوه پوشیدن انواع ماسکها با ویدئو و  3Mتوصیه های سازنده مراجعه کنید. به عنوان مثال در وب سایت شرکت 

 پوستر ارائه شده است. برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

 شده چگونه است؟های استفادهدور انداختن و دفع ماسک ۀنحو

 

 

              

              

              

              

              

              

              

           

 

 

 

 



 نحوه پوشیدن گان:

گان را از قسمت پشتی آن روبروی فرد بگیرید. ابتدا بازوها را درون آستین آن وارد کنید و بندهای یقه 

 را پشت گردن گره بزنید و بعد بندهای دور کمر را گره بزنید

 

 قبل از پوشیدن کاور چه اقداماتی را باید انجام داد

  میزان کافینوشیدن آب به  •

  بستن موها پشت سر •

  در آوردن جواهرات مانند دستبند، ساعت، حلقه و .... •

 اطمینان از مناسب بودن سایز کاور •

 مراحل پوشیدن کاورال از چپ به راست



 

 

 

 نحوه پوشیدن و بیرون آوردن کاور چگونه است

 گاگل را در اتاق بیمار و پس از شستن دست ها در برای بیرون آوردن کاور ابتدا باید دستکش و بعد از آن کاور یا گان و •

  خارج از اتاق بیمار ماسک را بیرون آورد.

  تنه خود را کمی به عقب متمایل کنید و با یک دست کاور را به سمت خارج بدن بکشید. •

  با دست دیگر زیپ کاور را بدون لمس کردم کاور یا بدن به پایین بکشید تا کاور کامالً باز شود. •

  تدا شانه و پس ا ز آن دست ها را از کاور خارج کنید.اب •

  کاور را از کمر تا کفش ها پایین آورید و در این زمان فقط به قسمت داخلی کاور می توان دست زد. •

از یک کاور کفش برای بیرون آوردن پاها از کاور استفاده کنید و پس از بیرون آوردن کاور از آن فاصله بگیرید و آن را  •

  نوان زباله عفونی در نظر بگیرید.به ع

 

 

 



 عینک/  شیلد صورت 

  ژن ها، حامل های خونی و قطرات یا سایر مایعات بدن تواند چشم ها را از تماس با پاتوگاگل های ایمنی/ عینک ها و شیلد صورت  می

 که ممکن است از طریق  غشای مخاطی وارد شوند، محافظت کند.

  گاگل های استاندارد باید انتخاب شوند 

 محافظ می کنند. تنها جلو صورت را در برابر باشیدن ،عینک های بدون محافظ طرفین دسته 

  گاگل ها باید به محکمی روی صورت فیت شوند و بهتر از عینک ها برای محافظت چشم هستند. اگر الزم شد

 شود.  شیلد صورت می بایست برای محافظت کل صورت استفاده

  هر دو شیلد صورت و گاگل ها یا عینک ها باید با مایع صابون بصورت منظم شستشو شوند اگر با خون آغشته

خیس دهید و بعد با آب تمیز آب کشی کنید. آن را بعد از تمیز  1: 94شد، آنها را باید با مایع رقیق سفید کننده 

  نید.کردن در کیسه پالستیکی قرار دهید و در کمد نگهداری ک

  آنها را بصورت مرتب چک کنید. آن ها را در صورت تغییر شکل دادن ، ترک خوردن خراشیده یا کدر شدن عوض

 کنید.

 

 دستکش ها

دستکش ها دست را از تماس با خون و قطرات، مایعات بدن و سایر بافت های عفونی بدن یا اجسام و وسایل آغشته به پاتوژن ها محافظت 

فونت با لمس کردن  چشم،دهان و بینی جلوگیری می کند.دستکش ها همچنین می توانند زخم های باز را از آغشته می کند. از انتقال ع

  شدن به پاتوژن ها محافظت کنند.

 .بیشتر دستکش ها بعد از استفاده غیر قابل مصرف اند 

 دستکش های استاندارد باید انتخاب شوند 

  اطمینان حاصل کنید.  ویروسهادر برابر  دستکش هااز مقاومت 

 .دستکش ها باید بر روی دستها به محکمی فیت شوند.اما آنها نباید باعث حساسیت شوند 

 .ناخن ها را کوتاه نگه دارید تا از سوراخ شدن دستکش جلوگیری شود 

 .دست ها را کامال قبل و بعد از استفاده بشویید  

 د هوا داخل یای انجام این کار قسمت باز انتهایی دستکش را بپیچید تا ببینقبل از استفاده، هر گونه سوراخ شدگی را چک کنید. بر

 دستکش محصور می شود.

 ).دستکش سوراخ باید فورا تعویض شود.)از تماس مستقیم دهان و بینی حین فوت کردن به دستکش جلوگیری کنید 

انتهایی دستکش را تا کنید و بپیچید تا هوا درون آن  دستکش باد شده یعنی هوا درون آن محصور است و سوراخ شدگی ندارد ، قسمت باز

 .گیر افتد

 



 

 

دستکش آلوده را باید به سطل مخصوص خطرات بیولوژیکی که سر دارد منتقل شود. سر کیسه را محکم ببندید و آن را در مکان مخصوص 

 در دسترس قرار دهید.

 

 

 نحوه ی پوشیدن  دستکش:

خون یا اجسامی با پتانسیل خطرات بیولوژیکی بپوشید.دستکشی را آن ها را قبل از حمل هر گونه 
 بپوشید که مناسب دستها و کارتان باشد.

 
 

 نحوه ی بیرون آوردن دستکش:

هر زمانی بعد از تماس با بیمار یا حمل نمونه آزمایشگاهی دستکش را تعویض کنید یا بیرون آورید. دستکش های استفاده شده را هرگز 

بیرون آوردن دستکش حاشیه باالیی دستکش چپ یا راست را بگیرید و سپس آن را بیرون بکشید و به بیرون اندازید. پس از نپوشید. برای 

داخل دستکش چپ استفاده کنید تا دست دستکش راست را کاور کند و از پوست دست بطور کامل جدا شود. دستکش های آلوده را منتقل 

 سی باسطح خارجی دستکش داشته باشید.کنید.در این مدت نباید هیچگونه تما

 


