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 بسن اهلل الرحوي الرحین                                         

 

 پَضص ّای صَرت برای پیطگیری از ٍیرٍس کرًٍا

COVID-91 ضَد هی تَلیذ تٌفسی لطرات طریك از دیگری ضخص بِ ضخص طریك از ػوذتا 

 هی بلٌذ را خَد صذای یا کٌذ هی صحبت ، کٌذ هی ػطسِ ، کٌذ هی سرفِ آلَدُ فرد کِ ٌّگاهی

 بیٌی یا دّاى در تَاًٌذ هی لطرات ایي(. خَاًذى آٍاز یا دادى ضؼار ، زدى فریاد ٌّگام هثالً) کٌذ

 هطالؼات. بیایٌذ فرٍد ٍ ضذُ استٌطاق ّا ریِ در احتواالً یا ّستٌذ ًسدیکی ّواى در ِک افرادی

 بذٍى") ّستٌذ ػالئن فالذ COVID-91 بِ هبتال افراد از تَجْی لابل بخص کِ دّذ هی ًطاى اخیر

 هی( ّستٌذ "ػالهت پیص") کٌٌذ هی ایجاد ػالئن ًْایت در کِ کساًی حتی ٍ( "ّستٌذ ػالهت

  ، COVID-91 ضیَع کاّص برای.کٌٌذ هٌتمل دیگراى بِ ػالئن دادى ًطاى از لبل را رٍسٍی تَاًٌذ

 از ، خَد خاًِ از خارج افراد اطراف در افراد کِ کٌذ هی تَصیِ اهریکا بیواریْای کٌترل هرکس

 الذاهات سایر ًگْذاری ٍ حفظ کِ ٌّگاهی ٍیژُ بِ ، کٌٌذ استفادُ ای پارچِ صَرت ّای پَضص

 .است دضَار   اجتواػی صلِفا رػایت

 

 است هْن ای پارچِ هاسک پَضیذى چرا

 از تا کٌذ کوک ّستٌذ هبتال COVID-91  بِ کِ افرادی بِ است هوکي ای پارچِ صَرت پَضص

 افراد از هحافظت در ضوا بِ ای پارچِ پَضص پَضیذى. کٌٌذ جلَگیری دیگراى بِ ٍیرٍس اًتطار

 بیواری بِ ابتال برای بیطتری خطر هؼرض در کِ افرادی جولِ از ، کرد خَاّذ کوک ضوا اطراف

 ٍ ّا فرٍضگاُ در ، هثال ػٌَاى بِ) دیگر افراد با اغلب کِ  کارگراًی ٍ ّستٌذ COVID-91 ضذیذ

 صَرت در زیاد احتوال بِ پارچِ صَرت پَضص. کٌٌذ هی برلرار ًسدیکی ارتباط( ّا رستَراى

 هی کاّص را COVID-91 گسترش ، ػوَهی ّای هحیط در افراد تَسط افراد گستردُ استفادُ

 الذاهات سایر ٍ ای پارچِ صَرت ّای پَضص از استفادُ ٌّگام COVID-91 گسترش. دّذ
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 ػفًَی ضذ ٍ کردى تویس ٍ دست هکرر ضستطَی ، اجتواػی فاصلِ  رػایت جولِ از پیطگیری

 .یابذ هی کاّص ضًَذ هی لوس اغلب کِ سطَحی کردى

 

 تٌفس دستگاُ یا جراحی ّای هاسک ضَد هی تَصیِ ایٌجا در کِ ای پارچِ صَرت پَضص

 ٍ بْذاضتی ّای هرالبت کارهٌذاى برای بایذ کِ است هْن هٌابغ ایي ، حاضر حال در. ًیستٌذ

 .ضَد ًگْذاری  درهاى ٍ بْذاضت اٍل خط دٌّذگاى پاسخ سایر

 برای هٌاسبی ّای جایگسیي آًْا. ًیست( PPE) ضخصی هحافظ تجْیسات پارچِ صَرت پَضص 

(PPE ( personal protective equipmentهاًٌذهاسک N19 ٍ هاًٌذ) پسضکی ّای هاسک یا 

 برای صَرت هاسک یا  n19 ّای هاسک کِ ًیستٌذ کاری ّای هکاى در( جراحی ّای هاسک

 .ضَد هی تَصیِ پَضٌذُ از هحافظت

 

 

 ای پارچِ صَرت پَضص اثربخطی برای ضَاّذی

 بِ تٌفسی لطرات ضذى خارج از جلَگیری برای سادُ هاًغ یک ػٌَاى بِ ای پارچِ  صَرت پَضص

 یا کٌذ هی صحبت ، کٌذ هی ػطسِ ، سرفِ  فرد کِ ٌّگاهی در افراد سایر بِ آى ٍرسیذى َّا

 . ضَد هی گفتِ هٌبغ کٌترل رٍش ایي بِ. ضَد هی تَصیِ ، کٌذ هی بلٌذ را صذایص

-COVID ایجاد ٍ کرًٍا ٍیرٍس اًتطار در تٌفسی لطرات ًمص هَرد در آًچِ براساس تَصیِ ایي

 دّذ هی ًطاى کِ است آزهایطگاّی ٍ بالیٌی هطالؼات از ظَْر ضَاّذ با ّوراُ داًین هی 91

. دّذ هی کاّص دّاى ٍ بیٌی رٍی پَضیذى ٌّگام را لطرات اسپری ، ای پارچِ ّای پَضص

COVID-91 ً981 از کوتر حذٍد در) ّستٌذ ًسدیک تواس در یکذیگر با کِ افرادی بیي در ػوذتا 

 در ٍیژُ بِ ای پارچِ صَرت ّای پَضص از استفادُ بٌابرایي ، یابذ هی گسترش( هتر ساًتی

 است سخت بسیار اجتواػی  فاصلِ حفظ یا ّستٌذ یکذیگر ًسدیکی در افراد کِ ّایی هَلؼیت

  .دارد اّویت
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