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اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و دﯾﮕران از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐوﯾد  19و ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر آن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎﺳﮏ  ،ﻣﺎﺳﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .درﺑﺎره ﻧﺣوه اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب و اﻧدازه
ﺑﺎﺷد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد  ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای را ﻣﯽ ﺗوان از ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد و اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای ﻣوﺟود اﺳت.
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ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ را ﺑﭘوﺷﯾد ﮐﮫ
دارای ﭼﻧد ﻻﯾﮫ ﭘﺎر ﭼﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻧﻔس ﺑﺎﺷد ﮐ ﮫ ﻣ ﺣﮑم ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت
ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ای ﮐﮫ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ اﻧداز ه ﺑﺎﺷد )ﮐﺎﻣﻼ ﻣ ﺣﮑم ﺑﯾﻧ ﯽ و ﭼﺎﻧ ﮫ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﺑدو ن ﺷﮑﺎف
ﺑزرگ در اطراف ﺻورت ﻗرار ﺑﮕﯾرد (

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ را ﻧﭘوﺷﯾد ﮐﮫ
دارای ﻣﻧﻔذ ﯾﺎ درﯾ ﭼﮫ ﺑﺎزدم ھﺳﺗﻧد
دارای ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ آﻧﻘدر ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺟﻠوی ﻧور را ﻧﮕﯾرﻧد

روﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑرا ی ﻣﺣﺎﻓظ ت ﺑﮭ ﺗر و اﻧدازه ﺑودن
از دو ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ) ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف در زﯾر و ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ای روی آن (
ﺗرﮐﯾ ب ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑ ﺎ اﺗﺻﺎﻻ ت و ﯾ ﺎ ﺳﯾم ﻣﺧﺻو ص
ﺳﯾم ﻣﺣﮑم ﮐﻧﻧده روی ﺑﯾﻧﯽ

ﯾﮏ ﭘوﺷ ش ﺑﺎ دو ﻻﯾﮫ ﺑﭘ وﺷﯾد  ،ﯾﺎ آن را ﺗﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دو ﻻﯾﮫ ﺷود

LS-Health-Types of Masks

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑﭘوﺷﯾد ﮐﮫ

ﺗﺷﮑﯾل ﺷده از ﭼﻧدﯾ ن ﻻﯾﮫ از ﻣواد ﻏﯾرﺑﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻر ف ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ اﻧداز ه ﺑﺎﺷﻧد )ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﮑ م ﺑﯾﻧ ﯽ و ﭼﺎﻧ ﮫ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﺑدون
ﺷﮑﺎف ﺑزرگ در اطراف ﺻورت ﻗرار ﺑﮕﯾرد (

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ را ﻧﭘوﺷﯾد ﮐﮫ
در ﮐﻧﺎر ﺻور ت ﯾ ﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾ ﺎ ﺷﮑﺎف دارﻧد
ﺧﯾس ﯾ ﺎ ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧ د

 3روش ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﺑﮭﺗر و اﻧدازه ﺑودن

از دو ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ) ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف در زﯾر و ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ای روی آن (
ﺗرﮐﯾ ب ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑ ﺎ اﺗﺻﺎﻻ ت و ﯾ ﺎ ﺳﯾم ﻣﺧﺻو ص
ﺳﯾم ﻣﺣﮑم ﮐﻧﻧده روی ﺑﯾﻧﯽ

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی KN95
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی  KN95ﻧوﻋﯽ از ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺳﺎﺧت ﮐﺷور ﭼﯾن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی  N95ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻً در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ ﭘوﺷﯾد ﮐﮫ
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی  KN95ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑ ﺎ اﻟزاﻣﺎ ت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣوار د ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻠﯽ
 CDCﺑرای اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷ ت ﮐﺎر ) (NIOSHﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد

ﻣﺎﺳﮏ ﻧﭘوﺷﯾد
اﮔر ﺑﮫ ﻧوع ﺧﺎﺻ ﯽ رو ی ﺻور ت ﻣو دارﯾد
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ )ﺗﻘﻠﺑﯽ ( KN95

اﮔر ﻧﻔس ﮐﺷﯾد ن ﺳﺧت اﺳت
ﺑ ﺎ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی دﯾﮕر ﻧﭘوﺷﯾد )ﻣﺎﺳﮏ  KN95را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﭘوﺷﯾد (
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :ﺣدود  ٪60از ﻣﺎﺳﮑﮭﺎ ی  KN95در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺟﻌﻠﯽ )ﺗﻘﻠﺑﯽ ( ھﺳﺗﻧد و
اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎی  NIOSHرا ﻧدارﻧد.

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺷﻔﺎف
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ی ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑ ﯽ ﺷﻔﺎف ﻧوع دﯾﮕری از ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ھﺳﺗﻧد

ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑﭘوﺷﯾد ﮐﮫ
ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎر ﭼﮫ ا ی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً اﻧداز ه ﺑﺎﺷد )ﮐﺎﻣﻼ ﻣ ﺣﮑم ﺑﯾﻧ ﯽ و ﭼﺎﻧ ﮫ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد و ﺑدو ن ﺷﮑﺎ ف
ﺑزرگ در اطراف ﺻورت ﻗرار ﺑﮕﯾرد (

