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 مقدمه

 می گیردظر قرار مدننترلی کاستفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین راهکار ، در ساختار سلسه مراتبی

ایستی کنترل های مهندسی زیرا کارایی آن مستقیما به رفتار فرد استفاده کننده بستگی دارد. از نظر اثربخشی ابتدا ب

ثر و مکمل مو عنصراستفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان یک  ، سپسو مدیریتی در اولویت قرار گرفته

دتا ساختارها دچار گیرد. با این حال در همه گیری ها یا اپیدمی یک بیماری، عماین برنامه کنترلی مدنظر قرار 

صیه می شود مشکل می شود زیرا از قبل آمادگی زیرساختی برای این شرایط فراهم نشده است. به طور کلی تو

ضروری نصر ابتدا راهکارهای زیر مدنظر قرار گیرد، سپس استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان یک ع

 تامین گردد. 

 کنترل های مهندسی و مدیریتی

 یرد:گتا جایی که ممکن است بایستی استفاده از کنترل های مهندسی و مدیریتی زیر مدنظر قرار 

د استفاده از کنترل های مهندسی برای کاهش تعداد افراد در معرض تماس با بیماران به منظور کاهش تعدا

 رسپیراتورها

 تردد افراد  در بخش ها یا اتاق های ایزوله ایزوله شوند و19ی مبتال به کووید افراد مشکوک یا قطع

 مشخص تنها با تجهیزات حفاظت تنفسی مناسب انجام شود

 ردد غیرضروری پروسیجرهای دارای خطر انتقال ویروس در اتاق ها یا بخش های ایزوله انجام شود و از ت

ومناسبی  ر در این بخش باید تجهیزات حفاظتی کاملافراد در این بخش ها جلوگیری شود. افراد حاض

 استفاده نمایند. 

 ل برسد. از برخی از از موانع غیرقابل نفوذ در برابر نشت هوا استفاده شود تا مواجهه سایر افراد به حداق

یشن تریاژ و موانع نفوذپذیر نیز می توان در بخش های پذیرش، اطالعات،  اتاقک ورودی اورژانس، است

نمی کند اما می تواند  ع نیاز به استفاده از رسپیراتور را حذففاده از این موانخانه استفاده نمود. استدارو

 ریسک انتقال از سایر راه ها را کاهش دهد. 

 ن افراد بیمار برای افراد مشکوک یا مبتال محدودیت محدودیت تردد درنظر گرفته شود. هنگام انتقال ای

 و فرد انتقال دهنده نیز از رسپیراتور استفاده کند.  بایستی حتما از ماسک جراحی

ه منظور کاهش تعداد باستفاده از کنترل های مدیریتی برای محدود کردن تعداد افراد در معرض تماس با بیماران 

 استفاده از رسپیراتورها:
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 حفاظتی  از ورود غیر ضروری افراد به بخش های بستری افراد مشکوک جلوگیری و افراد از تجهیزات

ایر بخش ها کنند. همچنین پرسنلی که در این بخش های مشغول کار هستند از تردد در س استفادهکامل 

 بایستی خودداری کنند. 

 د زیرا در تمامی افراد حاضر در بخش اسکرین و ویزیت از تجهیزات حفاظت فردی کامل استفاده نماین

 است. این بخش ها تفکیک افراد سالم از مبتال بسیار مشکل 

  ه شکل پکیج یا ببرای کاهش ورود به بخش ها، برخی از فعالیت های مراقبتی از قبیل غذا دادن به افراد

 ه شود(.مراقبت ترکیبی ارائه شود ) مثال غذا توسط پرسنل مراقبت های بهداشتی به بیماران داد

  ن تلفن یا ا رتباطی چوتا جاییکه ممکن است به جای حضور در بخش بستری این بیماران، از ابزارهای

 دوربین استفاده شود. 

  طعی جلوگیری قمالقات در بخش ها ممنوع و از تماس مستقیم افراد بازدید کننده به بیماران مشکوک یا

 شود. 

 چه لوازم حفاظت فردی برای مقابله با ویروس کرونا الزم است؟

ل و ( و مرکز کنترCDCی آمریکا )( مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاWHOسازمان جهانی بهداشت )

ر درمانی را ( هرکدام حداقل تجهیزات حفاظتی الزم برای حفاظت از کادECDCپیشگیری از بیماری های اروپا )

و فعالیت ها  ( به صورت کامل این تجهیزات را بر حسب مشاغلWHOسازمان جهانی بهداشت )پیشنهاد داده اند. 

 قرار داده شده است. 1در پیوست ه آن جداول مربوط بتوصیه نموده است که 

 NIOSHتوسطتجهیزات حفاظت فردی توصیه شده 

ستکش د، گان،  N95تجهیزات توصیه شده توسط این سازمان عبارتند از گاگل یا شیلد محافظ صورت، ماسک 

  کفش کار بسته بدون کاور کفش یا چکمه. تمیز یا غیر استریل و 
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 NIOSHصیه شده توسطـ تجهیزات حفاظت فردی تو 1شکل 

 (ECDCاستاندارد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های اروپا )

 این مرکز حداقل تجهیزات حفاظتی زیر را برای پرسنل مراقبت های بهداشتی توصیه می کند.

 ـ تجهیزات حفاظت مورد نیاز برای کادر درمان 1جدول 

 نوع تجهیزات حفاظت فردی نوع حفاظت

 FFP2 or FFP3راتور  رسپی حفاظت تنفسی

 صورتمحافظ گاگل یا شیلد  حفاظت چشمی

 گان آستین بلند مقاوم در برابر آب حفاظت تمام بدن

 دستکش حفاظت از دست ها 

 

 چه میزان تجهیزات حفاظت فردی موردنیاز است؟

ا بستگی نهمقدار تجهیزات حفاظت فردی به تعداد افراد مشکوک و قطعی، مدت زمان بستری و شدت بیماری آ

لی )اینتوبه کردن، دارد. برای مواردی که فرد بیمار عالیم شدید/بحرانی از خود نشان می دهد، پروسیجرهای تکمی

ت اضافی به ازای هر ست تجهیزا 3یا  2که  انجام می شود، نیاز استسنترال الین، همودیالیز، رادیولوژی و غیره( 

 پروسیجر در نظر گرفته شود. 
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 تعداد ست به ازای تعداد موارد بیماری برای پرسنل مختلف حداقل - 2جدول 

مورد قطعی با عالیم  مورد مشکوک 

 خفیف

مورد قطعی با عالیم 

 شدید

تعداد ست به ازای هر  پرسنل مراقبت بهداشتی

 مورد

 تعداد ست به ازای هر مورد

1-2 پرستاری  6 12-6  

2-3 1 پزشکی  6-3  

 3 3 1 خدمات و تمیزکاری

0-2 ار و غیرهکمک پرست  3 3 

3-6 مجموع  15-14  24-15  

 

 الف ـ حفاظت تنفسی

 از خصوصیات ویروس ها چه می دانیم؟

( و عوامل میکروارگانیسم ها از نظر خطرات زیستی به دو دسته عوامل عفونی )مثل ویروس ها و باکتری ها

ل عفونی نیاز به ر این میان برای عوامغیرعفونی ) مثل باکتری های غیرپاتوژن و کپک ها( تقسیم می شوند که د

طریق هوا  یک برنامه حفاظت تنفسی مناسب می باشد. بیوآئروسل ها ممکن است از طریق تماس مستقیم یا از

 ه انسان شوند.بمنتقل شوند. استفاده از ماسک زمانی مفید است که ویروس ها از طریق تنفس باعث ایجاد آسیب 

وانند از فیلترهایی که تکوچکتر از باکتری ها هستند. در نتیجه می  ونانومتر  250تا  20ابعاد ویروس ها عمدتا بین 

اطالعاتی ویژه الزویر،  برای گرفتن کوچکترین باکتری ها استفاده می شود، به راحتی عبور کنند. بنابر اعالم پایگاه

  نانومتر هستند. 160تا  120کروناویروس ها دارای قطر 

تر بر ساعت( از بینی کیلوم 320متر بر ثانیه ) 100با سرعت  )قطره ریز( ذرهمیلیون  2، حدود در هنگام عطسه کردن

این تفاوت  تولید می شود. به طور کلی ذره 100000می شوند، این در حالی است که در سرفه کمتر از  خارج

 ر است. ناشی از این است که منشا ترشحاتی که در سرفه از بدن خارج می شود، بسیار عمیق ت

کرون قطر دارند. می 100تا  2آنها بین  95میکرون است که بیش از % 2000تا  1خارج شده، عمدتا بین  ذراتقطر 

رون در میک 50و  100با قطر  ذراتیخشک می شوند، بطوریکه خشک شدن سریعا پس از خارج شدن  ذراتاین 

ای در اندازه و بقای  د. رطوبت هوا نقش بسیار عمدهثانیه زمان نیاز دار 3/0و  3/1هوا، به ترتیب به   50رطوبت %

 ند. روارگانیسم ها باشکمی حاویبنابراین همه قطره ها و ذرات جامد می توانند این عوامل دارد. 
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قطره های  زه ابعادمی تواند به اندا قطر آنها در هنگام عطسه یا سرفهنکته مهم در مورد ویروس ها این است که 

سل ها چه به . بیوآئرومیکرون کاهش می یابد 3/0آنها به قطر اما پس از خشک شدن قطره، ، باشدخروجی مایع 

ن ر حد چندیمیکرون هستند و می توانند برای مدت زمان کافی د 10کمتر از صورت مایع و جامد دارای قطری 

یر نشان می دهد ول زساعت در هوا معلق باقی بمانند و به راحتی از طریق استنشاق وارد سیستم تنفسی شوند. جد

متر کهر چقدر قطر  که یک میکروارگانیسم با توجه به قطری که دارد تا چه اندازه می تواند در هوا معلق بماند.

 باشد )مثل ویروس های خانواده کرونا(، ویروس مدت زمان بیشتری در هوا معلق می ماند. 

 طرـ زمان الزم برای رسوب میکرواگانیسم ها بر حسب ق 3جدول 

قطر میکروارگانیسم بر 

 حسب میکرون

 مالحظات متری 3زمان الزم برای رسوب آن از یک ارتفاع 

  ثانیه 10 100

  دقیقه 1 40

  دقیقه 14 20

  دقیقه 17 10

  ساعات کم 10تا  6

ویروس های خانواده کرونا  چندین ساعت 6تا  06/0

از نظر ابعاد در این دسته 

 قرار می گیرند.

 

 ؟ N95 رسپیراتور پزشکی استفاده کنیم یا از ماسک

ها می تقسیم بندی های آن  N95برای درک بهتر موضوع ابتدا به بررسی ویژگی های ماسک های پزشکی و 

 در نظر می گیریم.  نکته اینکه در این راهنما برای درک بهتر دو واژه ماسک و رسپیراتور را معادل همپردازیم. 

 ماسک های پزشکی

1پزشکی رسپیراتور نیستند و به دلیل عدم فیت شدن مناسبماسک های  نیستند از فرد به شکل کافی محافظت قادر ، 

توانایی این  باتوجه بهاین ماسک ها عمدتا از موادی ساخته می شوند که قابلیت فیلتراسیون مناسبی ندارند. نمایند. 

 سالمفظت بیمار در برابر ترشحات فرد محاماسک ها در گرفتن ترشحات و قطرات بزرگ، این ماسک ها برای 

                                                 
1 Loose fit 
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شکل زیر به . بیمار به خوبی محافظت نمایند تنفسیدر برابر ترشحات  سالم شده اند ولی نمی توانند از فردساخته 

 .لودگی را در رسپیراتور و ماسک های پزشکی نشان می دهدآخوبی جهت انتشار 

  
 (IRSSTتفاوت ماسک پزشکی و جراحی )منبع  – 2شکل 

ساخته و پلی پروپیلن(  از جنس پلی اتیلن تترافتاالتماده پایه )ماسک های پزشکی از دو الیه الیاف غیر بافتنی 

ساختار، این ماسک ها  شده اند که بین آنها از یک الیه فیلتر نازک استفاده شده است. به دلیل استفاده از این

تراسیون مورد این ماسک ها از نظر راندمان فیلو قابلیت استفاده مجدد را ندارند.  یک بار مصرف هستند

 ارزیابی قرار نمی گیرند.
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 ـ بخش های مختلف یک ماسک جراحی 3شکل 

 نکات ضروری در استفاده از ماسک های بیمارستانی

 ار، تماس با پس از هر بار استفاده در محیط آلوده و بیرون آوردن آن، آلوده شدن به ترشحات بیم

 این ماسک ها باید دور انداخته شوند.بزاق و مرطوب شدن، 

 اده قرار گیرند.نبایستی به هیچ  وجه شسته یا مجددا مورد استف پس از استفاده در محیط بیمارستانی 

  .نبایستی به صورت مشترک بین چند فرد مورد استفاده قرار گیرند 

 شتی دفع ورت بهداپس از استفاده در یک نایلون دربسته قرار داده شده و سپس مطابق اصول به ص

 . شوند

  ه این ماسک کاستفاده از چندین ماسک بر روی همدیگر می تواند مفید باشد اما بایستی توجه داشت

فضای بین  ها قابلیت فیلتراسیون باالیی ندارند، لذا ویروس ها در صورت عبور از ماسک اول در

آلودگی  با آن باعث انتقالماسک های بعدی باقی می ماند و می تواند در صورت تماس دست فرد 

 شود. 

اد مورد برای محافظت از افر N95ماسک های پزشکی یا جراحی نباید به عنوان جایگزین ماسک های نکته: 

 ست نشده است. استفاده قرار گیرد زیرا روی صورت کیپ نمی شوند و کارایی آنها در برابر نفوذ پاتوژن ها ت

 

 N95 رسپیراتورهای

ر می گیرند. ویروس ذرات برای محافظت افراد در برابر گردوغبار مورد استفاده قرا کنندهحذف رسپیراتورهای 

ز این نوع ماسک ها اغلب مراجع نیو  می شونددر نظر گرفته  ذراتها نیز در برنامه های حفاظت تنفسی معادل 

 را برای کنترل آنها پیشنهاد می دهند.

  N95می تواند در صورت فیت شدن مناسب بر روی صورت، که  است و یکبار مصرف فیلترکنندهرسپیراتور  یک

خوانده می  2PEFاین فاکتور به نام  میکرون را در هوا فیلتر نماید. 3/0از آئروسل های با قطر بیشتر از  95تا %

                                                 
2 Particulate Filtration Efficiency (PFE)  
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که اگر ماسک در برابر میست های روغن  می باشد NIOSHبراساس استاندارد نامگذاری این استاندارد شود. 

 دسته بندی می شوند.  Pباشد به عنوان سری  عایقو اگر در مقابل میست های روغن  Rباشد به عنوان سری  مقاوم

 تقریبا معادلردها، در این استاندا N95عالوه بر این در اروپا از دو استاندارد دیگر استفاده می شود که ماسک 

P2  در استانداردEN143  وFFP2  در استانداردEN149 ز سه نام اا اگر بر روی یک ماسک هر یک می باشد. لذ

میکرونی  3/0 درصدی در فیلتر کردن ذرات 95راندمان  نشان میدهد که آن ماسک دارایباال نوشته شده باشد، 

 نشان داده شده است. 2کارایی و طبقه بندی این رسپیراتورها در جدول می باشد. 
 

 )جنس یک بار مصرف( طبقه بندی رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا - 4جدول 

 
ر پارچه این ماسک نیز مانند ماسک های جراحی به عنوان یک ماسک یکبار مصرف به حساب می آید و ساختا

راندمان مطلوب  بههمچنان ای یا محکم آن نباید این ذهنیت را ایجاد کند که بتوان پس از چندین بار استفاده 

 دست یافت. 

 الیه های یک ماسک حذف کننده ذرات

ارچه ای پارای یک ساختار د N95برخالف ماسک های جراحی که دارای الیاف غیر بافتنی هستند، ماسک های 

تشکیل شده است که یه(ال 4)یا الیه  3ماسک از این ر با قابلیت فیلتراسیون باال هستند. ساختا یا غیربافتنی بافتنی

 عبارتند از:

. این الیه (PM10) است و اولین سد در برابر ذرات درشت استاین الیه از جنس مواد غیربافتنی  الیه بیرونی:

 ود. ساخته شدر مواردی که الزم باشد می تواند بر حسب کاربرد به صورت مقاوم در برابر روغن نیز 

داخت و سپس سرد گاین الیه بین الیه بیرونی و داخلی قرار گرفته است. الیه فیلتری را از  الیه فیلتراسیون:

ر نماید. میزان میکرون را فیلت 5/2می تواند ذرات با قطر وپیلن می سازند و ساختار متخلخل آن کردن پلی پر

در برخی از ماسک  شد.پاسکال با 51نباید بیشتر از  مقاومتی که این الیه در برابر عبور جریان هوا ایجاد می کند

رخی گازها نیز محافظت باند از فرد در برابر ها یک الیه از کربن فعال نیز در ماسک قرار داده می شود تا ماسک بتو

 نماید. 
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اند ویروس ها و این الیه به نام الیه اکتیو شناخته می شود که می تو یجراح  N95در ماسک های  الیه فعال:*

 استاندارد وجود ندارد.   N95این الیه در ماسک های باکتری ها را از بین ببرد. 

ستفاده تضمین می امقاوم در برابر سیاالت است که راحتی کاربر را در حین  این الیه از جنس پنبه الیه داخلی:

 هش می دهد. لی را نیز کاخنماید. این  الیه تاثیر رطوبت حاصل از بازدم یا ترشحات بزاق فرد بر الیه دا

 
 فیلتر کننده ذراتهای مختلف یک ماسک  الیهـ  4شکل 

 N95اجزاء یک ماسک 

 (:M3شرکت  8210از قسمت های زیر تشکیل شده است ) برگرفته از مدل  به طور کلی N95یک ماسک 

 االستومر ترموپالستیک ـ بند یا تسمه 

 از جنس آلومینیوم ـبینی  یا پل گیره 

 فوم بینی ـ از جنس پلی اورتان 

 فیلتر ـ از جنس پلی پروپیلن 

  پوسته ـ از جنس پلی استر 

 پوسته رویی ـ از جنس پلی استر 

 
 N95 رسپیراتورهای مختلف یک  ـ بخش 5شکل 
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 می تواند در طرح ها و رنگ های مختلف در بازار موجود باشد N95ماسک 

 
 موجود در بازار N95ـ طرح های مختلف ماسک های  6شکل 

 N95انواع ماسک های 

 استاندارد N95ماسک 
ارای کاربرد شود و عمدتا د این ماسک برای محافظت از فرد در برابر ذرات موجود در محیط کار استفاده می

ابلیت محافظت صنعتی می باشد. برای کارایی بهتر این ماسک ها به صورت الیه الیه ساخته می شوند و برای ق

 NIOSHبایستی تاییدیه  نسبی در برابر گازها، بین آنها الیه هایی از کربن فعال نیز قرار داده می شوند. این ماسک

نعتی مورد مناسب صماسک تنها برای فعالیت های شغلی یا وطه را داشته باشد. اگر یا استاندارد کشور مرب ENیا 

 استفاده می شود.  "For occupational use "باشد، بر روی آن از عبارت 

 جراحی   N95ماسک
دهندگان  این ماسک برای محافظت در برابر ویروس ها و باکتری ها و ایجاد یک محیط استریل توسط ارائه

ند هم می کهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. ماسک هم از فرد ارائه دهنده خدمات محافظت می خدمات ب

بر این مایعات تواند مانع انتشار ترشحات تنفسی وی به محیط استریل شود. جنس این ماسک ها به خوبی در برا

یروس ها را از بین میکروب ها و ومقاوم است و در درون آنها عمدتا یک الیه فعال قرار دارد که می تواند برخی 

 ببرد.

به طور کلی  اشد.برا نیز اخذ کرده  FDA، تاییدیه  NIOSHاین ماسک بایستی عالوه بر تاییدیه  در آمریکا نکته:

 . نامیده می شود " respirators 95surgical N"که تاییدیه این دو را داشته باشد،  95Nهر ماسک 
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 جراحی N95ماسک  – 7شکل 

راندمان فیلتراسیون  های به نام دیگرکمی  فاکتور، دو PEFعالوه بر فاکتور  FDA ،جراحیی ماسک های برا

3(BEFباکتری ) 4(VEFو راندمان فیلتراسیون ویروس )  مقاومت ماسک در که نشان دهنده  کندتعریف می نیز  

کوس اورئوس استفاده می شود و برای تست باکتریایی از باکتری استافیلوکو هاست. و یروس باکتری برابر نفوذ

 bacteriophaseتست ویرال نیز مانند تست باکتریایی است فقط در آن از  درصد است. 9/99حداکثر راندمان 

phiX174 .3به عنوان مثال  استفاده می شودM1870  دارایBEF  درصدی در فیلتراسیون باکتری ها  99بیش از

انجام می گیرد.  EN 14683و  ASTM F2101-19  ،ASTM F2100  این تست براساس استاندارد می باشد. 

کارایی فیلتراسیون باکتریایی، کارایی سازمان ملی استاندارد، تست های  6138در کشور ما نیز استاندارد شماره 

 پایش ذرات، اختالف فشار و مقاومت در برار نفوذ خون را پیشنهاد داده است.
 بر اساس استانداردهای مختلف ـ طبقه بندی ماسک های جراحی 5جدول 

 

                                                 
3 bacterial filtration efficiency (BFE)  

4 viral filtration efficiency (VFE)  
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حی( دارای )استاندارد و جرا N95برای هر ماسک یک فاکتور حفاظتی تعریف می شود و این هر دو گونه ماسک 

برابر  10را تا  می باشند. این به این معناست که این ماسک می تواند غلظت آالینده موجود 10فاکتور حفاظتی 

 حد مجاز کاهش دهد. 

اسک جراحی مو نوع ماسک می توانند کاربر را از ذرات آئروسل شده محافظت نماید در صورتیکه این دنکته: 

 قادر به این کار نمی باشد.

 

 انواع ماسک ها بر اساس شکل ساختاری

 نوع هستند. 3دارای  N95ماسک های 

1. Cup type:  بازار  درکاسه یا ساختار اصلی ماسک به شکل استکان می باشد و عمده ماسک های موجود

 نوع هستند.ین از ا

2. Fold-type :این حالت باعث  ندارند. ساختار این ماسک ها قابل انعطاف بوده و شکل ساختاری مشخص

مدل  از این ماسک ها می توان به می شود که ماسک دارای فیت شدن مناسبی بر روی صورت باشد.

3M1870  اق های عمل کاربرد دارد.به عنوان یک ماسک آنتی باکتریال در اتاشاره نمود که  

3. :Valve type  دارای یک سوپاپ بازدمی استساختار آن همانند نوع کاسه ای است که. 

 
 بر اساس ساختار ظاهری N95ـ تقسیم بندی ماسک های  8شکل 
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 یا ولو تنفسیسوپاپ بازدمی 

مانند یک شیر ر دارد که هبرخی از ماسک ها مجهز به سوپاپ بازدمی هستند. در درون سوپاپ یک پد ژله ای قرا

از بخش پارچه  این پد مجرای عبور هوا را مسدود و سبب می شود که هوا ،یک طرفه عمل می کند.  در هنگام دم

از شده و هوا به بیرون بای عبور کند و در نتیجه هوا به راحتی فیلتر شود. در هنگام بازدم پد با فشار هوای بازدم 

ن فرد را گرفتگی گاگل در حین استفاده شده و نفس کشید بخارب رفع مشکل تخلیه می شود. این عملکرد سب

ی نماید. راحت تر می کند. به عالوه این سوپاپ مشکل افراد دارای مشکالت تنفسی را تا حدودی برطرف م

ا نیز تا رطوبت در داخل ماسک رایجاد استفاده از این سوپاپ باعث خنک تر شدن محیط ماسک شده و مشکل 

 یادی حل می کند. حد ز

 
 ـ ساختار یک سوپاپ بازدمی 9شکل 

 سوپاپ بازدمی می تواند بسته به نوع طراحی در قسمت های کناری یا مرکز ماسک تعبیه شود. 

 
 ـ محل های قرارگیری سوپاپ بازدمی 10شکل 
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 آیا ماسک بازدمی برای شرایط فعلی جهت کادر درمان یا بیماران توصیه می شود؟

کننده از ماسک  ده از این نوع ماسک ها در بخش درمانی حاوی یک نکته بسیار مهم است. اگر فرد استفادهاستفا

ودگی بیشتر محیط می بیمار قطعی باشد، با هر بار بازدم ویروس ها را به محیط منتقل می کند و در نتیجه باعث آل

 . یچ وجه توصیه نمی شودبرای افراد بیمار به هشود. بنابراین استفاده از این نوع ماسک 

ن ماسک مشکلی در صورت سالم بودن فرد پوشنده ماسک و  عدم نیاز به داشتن یک محیط استریل، استفاده از ای

د، از این نوع لذا کادر درمان می توانند در صورتی که در بخش های کم خطر مشغول کار هستنایجاد نمی کند. 

 ماسک استفاده نمایند. 

ناسبی باشد، از ان در صورتی که فرد مشکل قلبی ـ عروقی نداشته و از نظر تنفس در وضعیت مبرای بیمار نکته:

 بدون سوپاپ استفاده شود. N95ماسک های 

 چه نوع ماسکی در برابر ویروس های فعلی مناسب هستند؟

دارند، در حالیکه ر نانومت 250تا  20سوالی که در ذهن اغلب افراد وجود دارد این است که ویروس ها ابعادی بین 

سک ها برای فیلتر نانومتر هستند. آیا این ما 300درصدی برای ذرات باالتر از  95دارای راندمان  N95ماسک های 

 کردن ویروس ها مفید هستند؟ 

لتراسیون آنها مشکل نفوذ را در حین فیلتراسیون دارند و فیمیکرون بیشترین  3/0. ذرات پاسخ این سوال مثبت است

در نظر می گیرند.  نانومتری 300ا راندمان را برای مشکل ترین حالت فیلتراسیون یعنی فیلتر کردن ذرات است، لذ

مع آوری نمود بلکه ج هانانومتر را نمی توان با این ماسک 300این بدین معنا نیست که ذرات با ابعاد پایین از 

ین ماسک الذا درصد است.  96هم در حد  نانومتر 7برای ذرات  این ماسکراندمان  که حتی مشاهده شده است

 نیز راحت تر است.  دسترسی به آنهاو  ها برای محافظت در برابر ویروس ها از نظر راندمان و هزینه منطقی هستند

ات نیز در همراه با ترشحات هستند که این ترشحویروس ها هنگام خارج شدن از سیستم تنفسی  از طرف دیگر

ره سبب می ذانتشار ویروس همراه با  به شکل ذره منتشر می شوند.ویروس همواره هوا خشک شده و در نتیجه 

  براحتی آنها را به دام انداخت. کنترل ذرات بتوان با ماسک های شود 
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 گزینه بهتری هستند؟FFP3 ،R100 ،P100آیا ماسک های 

می توانند تا حد  نانومتر دارند و 300درصدی در جمع آوری ذرات باالی  97/99تا  99این ماسک ها راندمان .بلی

ین ماسک ها چندان . با این حال در شرایط فعلی کشور ابسیار مناسبی از فرد در برابر ویروس ها محافظت نمایند

ظر داشت هزینه این البته باید در ندر بازار موجود نیستند ولی در صورت موجود بودن، بهترین گزینه ها هستند. 

 شتر هستند. بی N95ماسک ها از نوع 

 چه موقع باید ماسک را تعویض نمود؟

 پس از انجام هر پروسیجر تولید کننده آئروسل 

 هرگونه آسیب یا دفرمه شدن وضعیت ظاهری ماسک 

  عدم کیپ شدن مناسب بر روی صورت 

  لودگی مشهود بر روی آنآمرطوب شدن یا 

 شدن تنفس فرد مشکل 

  فرد مشکوک یا مبتالآلودگی با خون، ترشحات تنفسی یا مایعات بدن 

 پایان هر شیفت کاری 

 چه ممنوعیت یا محدودیت هایی در زمینه پوشیدن ماسک وجود دارد؟

ورت صاین نوع ماسک برای کودکان مناسب نیست زیرا به خاطر کوچک بودن ابعاد صورت آنها، ماسک به 

 مناسب بر روی صورت آنها فیت نمی شود. 

د در حالیکه قطر نانومتر( محافظت کن 300میکرون )  3/0ذرات بزرگتر از  می تواند فرد را در برابر N95ماسک 

صورت می  میکرون است. این مقایسه به خوبی نشان می دهد که داشتن موی 8/50اینچ یا  002/0یک تار مو 

ان می رآوردها نشبد. به سیستم تنفسی فرد شونانومتر(  300)ابعاد کمتر از ویروس ها  تواند به راحتی سبب ورود

ایش دهد. برابر نشتی ماسک را افز 1000تا  20می تواند  )ریش یا حتی ته ریش( دهد که داشتن موی صورت

NIOSH 36  شخص ممدل موی صورت را بررسی کرده و مناسب یا غیرمناسب بودن آن را با توجه به مدل آن

 کرده است. 
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 حین پوشیدن ماسکنواع ریش و ممنوعیت یا قابل قبول بودن آنها در ا -11شکل 

 برای موثر بودن ماسک چه کاری باید انجام داد؟

 سه فاکتور در این زمینه الزم است که در شکل زیر نشان داده شده است. 

 
 ـ فاکتورهای موثر بر اثربخشی ماسک ها 12شکل 

 را بایستی در استفاده از ماسک ها رعایت نمود؟ نکاتیچه 

 ا با مشکل افرادی که دارای بیمارهای قلبی، ریوی مزمن یا سایر مشکالت پزشکی هستند که تنفس آنه

فراد ماسک سوپاپ ابرای اینگونه همراه است، بایستی قبل از استفاده از ماسک مورد معاینه قرار بگیرند. 

 دار می تواند با رعایت شرایط استفاده گردد. 

 ند فرد مورد استفاده قرار گیرد. ورت مشترک بین چتحت هیچ شرایطی نباید ماسک بص 

  قبل از دراوردن ماسک دست ضدعفونی شود 
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  به هیچ وجه قسمت های داخلی ماسک که بر روی صورت قرار می گیرد را با دست لمس نکنید 

 را  ا دست هایتانسطح بیرونی ماسک می تواند منبعی از انتقال باشد. پس وقتی دست می زنید بعد از آن حتم

 تمیز بشورید )آلودگی ثانویه(

  .ماسک یکبار مصرف بایستی پس از خروج از محیط بستری بیماران، دور انداخته شود 

 ستند که امکان . شیلدهای صورت برای مواردی مفید هبرای استفاده بهتر از شیلدهای محافظ صورت استفاده شود

 پاشش ترشحات به صورت فرد وجود داشته باشد. 
 

 استفاده نمود؟ مدت بیشتری/وان از یک ماسک چندین بارآیا می ت

ر مورد علمی د اظهارنظربرای برای یک شیفت کاری می توانند مورد استفاده قرار گیرند.  N95ماسک های 

دگان این ،راه دقیقی وجود ندارد و بهترین روش مراجعه به سازنN95حداکثر دفعات استفاده از یک ماسک 

ورد استفاده مجدد فاده از ماسک برای موارد صنعتی شاید گاهی امکانپذیر باشد، ولی در مماسک ها می باشد. است

بهترین رد. از ماسک در محیط هایی که انتشار ویروس کرونا وجود دارد، بایستی با نهایت احتیاط صورت گی

ه و در مورد نمود روش برای حل این موضوع این است که هر بیمارستان از قبل یک برنامه حفاظت تنفسی تدوین

ه ذکر است که استفاده این مساله با دالیل علمی مجاز بودن یا نبودن استفاده از این ماسک ها را شرح دهد. الزم ب

ظتی مناسب، مجدد از ماسک بایستی در شرایط رعایت کردن بهداشت و شستن دست ها، استفاده از تجهیزات حفا

 و سایر کنترل های مهندسی و مدیریتی باشد.  وردن تجهیزات حفاظت فردیآپوشیدن و بیرون 

ثر دفعات کلی اگر تولیدکننده حداک طوربه ساعته تعویض شود.  8هر ماسک بایستی پس از یک شیفت  نکته:

ود منوط به اینکه از سالم بار از ماسک استفاده نم 5مجاز استفاده از ماسک را ارائه نداده باشد، می توان حداکثر تا 

نعتی با ذرات این توصیه عمدتا برای مواردی است که فرد در محیط صدن آن اطمینان حاصل شود. و بهداشتی بو

ا وضعیت بهداشتی اگرچه در شرایط فعلی استفاده از این نکته به هیچ وجه پیشنهاد نمی گردد زیرسروکار دارد. 

 ت می کند. کردن فرد کفایویروس برای آلوده  تعداد کمی وذرات متفاوت از وضعیت بیماریزایی ویروس است 

 :در استفاده مجدد از ماسک وجود دارد مشکالت مختلفی

 است. از  الیه بیرونی ماسک به ویروس آلوده می شود و امکان تمیز کردن و ضدعفونی کردن آن اندک

و  کردهدست با این بخش تماس پیدا و فیت کردن بر روی صورت طرف دیگر هنگام استفاده مجدد 

 آلودگی می شود. باعث انتقال 

 اک کردن سطح برخی از ویروس ها از الیه بیرونی عبور و وارد الیه فیلتراسیون ماسک می شوند. حتی پ

الیه و عبور  بیرونی ماسک نیز نمی تواند باعث پاکسازی الیه فیلتراسیون شود و در نتیجه اشباع این

راسیون اصلی ترین ی ماسک گردد. الیه فیلتویروس ها می تواند باعث انتشار ثانویه و در نتیجه عدم کارای

 بخش ماسک در بدام اندازی ذرات است که بین دو الیه دوخته و فیکس می شود. 
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 اتور شوند. از طرف دیگر ممکن است بیماران همزمان ناقل چندین عفونت باشند که باعث آلودگی رسپیر

قیم به فرد استفاده تماس غیرمستقیم یا مست این میکروارگانیسم ها می توانند با انتقال به دست فرد و سپس

یز دچار مشکل نعدم آگاهی از این عفونت ها ما را در رفتارشناسی ویروس کننده از ماسک منتقل شوند.  

 می کند. 

 ر روی اوقات در هنگام استفاده فرد ممکن است برای راحتی ماسک را کمی جابجا و مجددا ب یگاه

ک شیفت مطالعه نشان داده است که پرستاران به طور متوسط در ی صورت خود فیت نماید. نتایج یک

می دهد  مطالعات نشانخود را در استفاده طوالنی لمس می کنند.  N95بار صورت، چشم یا ماسک  25

سپیراتور ر دراز آئروسل ها پس از حمل یا انجام یک سرفه یا عطسه همچنان  8/99که معموال حدود %

  باقی می مانند.

  ه نوع پروسیجر ب، دادمورد استفاده قرار آن را از ماسک به مدت طوالنی استفاده یا مجددا  بتواناینکه

ستفاده موثر پزشکی انجام شده )تعیین کننده مقدار قطرات اسپری شده یا رسوب ذرات آئروسل شده( و ا

لقای خلط اپی، از کنترل های مهندسی و مدیریتی بستگی دارد. به عنوان مثال پروسیجرهای برونکوسکو

(sputum induction،) آلودگی  اینوبه کردن اندوتراکئال احتماال سبب ن باز راه های هوایی،شساک

اهش آلودگی کاستفاده از شیلد صورت بر روی ماسک و استفاده از تهویه موضعی می تواند سبب بیشتر و 

 سطح رسپیراتور شود. 

  یل چندانی به تما رد احساس راحتی نمی کند و در نتیجهفدر اثر استفاده زیاد، نکته دیگر این است که

واند فرد را استفاده مجدد از آن ماسک ندارد. از طرف دیگر بار روانی امکان آلوده بودن ماسک می ت

 در این زمینه تحت تاثیر قرار دهد. 

 ستفاده طوالنی مدت از ماسک وجود دارد؟ا یا امکان استفاده مجدد/با این تفاسیر آ

رهای کم در صورت سالم بودن ماسک، عدم آلودگی واضح بر روی آن، استفاده از پروسیجده از ماسک استفا

ار بودن صورت برقردر  )با پذیرش ریسک آن از سوی مدیران( می تواندخطر پزشکی و موارد مشابه بایستی 

 شرایط زیر مدنظر قرار گیرد:

 نشده باشد. ودگی بر روی ماسک یا شیلد ایجاداز شیلد بر روی ماسک استفاده شده باشد و هیچگونه آل 

 ی از افراد پروسیجر پزشکی مورد استفاده دارای کمترین ریسک باشد. به عنوان مثال برای نمونه گیر

 . مشکوک که امکان سرفه یا عطسه بیمار وجود دارد، امکان استفاده مجدد ماسک وجود ندارد

 ه حداقل بار قوی باشد که امکان تعلیق آئروسل ها محیط ایزوله دارای یک سیستم تهویه موضعی بسی

 شود. نرسیده باشد. توجه فرمایید که سیستم تهویه مطبوع با سیستم تهویه اصلی اشتباه گرفته 
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  ینی بماسک موجود دارای تغییرات ظاهری و آلودگی مشخص نباشد. کاسه ماسک سالم بوده و گیره

ت ماسک به سختی بعالوه فرد مجبور نباشد به خاطر تغییرا. آن قابلیت تنظیم خود را از دست نداده باشد

 نفس بکشد.

 بیرون نیاورده  صورت خود از آن را ساعت از مالسک استفاده کند منوط به آنکه 8می تواند بیشتر از  فرد

رد دچار باشد زیرا در این صورت مجددا نیاز به تنظیم مجدد بر روی صورت می باشد و ممکن است ف

 ویه شود. آلودگی ثان

  ال به سل نیز باشد، مبت 19عامل عفونی بین بیماران یکسان باشد. به عنوان مثال اگر فردی عالوه بر کووید

موده و باعث ممکن است فردی که با این بیمار سروکار دارد، آلودگی را به سایر بخش ها نیز منتقل ن

 آلودگی سایر افراد شود.

 ند سالمت وار نظر داشت که حتی عبور تعداد اندکی ویروس می تبا رعایت پروسیجرهای فوق نیز باید د

  فرد را به خطر بیاندازد. 

 تاریخ مصرف گذشته استفاده نمود؟ آیا می توان از ماسک ها

اشد، استفاده سال است. در صورتیکه تاریخ انقضای ماسک به پایان رسیده ب 2طول عمر مفید یک ماسک معموال 

ی توان از مض خطر ممنوع است. در شرایطی که محدودیت منابع وجود داشته باشد، از آن برای پرسنل در معر

 آن برای پرسنلی استفاده کرد که کمترین امکان مواجهه با ویروس ها را داشته باشند. 

چندین بار از آن استفاده  و نگهداری آن در دمای باال آیا می توان با ضدعفونی کردن ماسک

 نمود؟

ی به الیه فیلتراسیون دعفونی تنها می تواند الیه بیرونی ماسک را تمیز نماید و عمال هیچ دسترسپاسخ منفی است. ض

فذ به دام می افتند از طرف دیگر ویروس ها عمدتا در بین مناتصفیه را انجام می دهد، وجود ندارد. اصلی که کار 

اده ضدعفونی کننده مز نماید. استفاده از که معموال ضدعفونی با الکل ممکن است نتواند آنها را از روی سطح تمی

د. حرارت نیز ممکن است خواص فیلتراسیون ماسک را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به عملکرد آن شو

 می تواند باعث آسیب به الیه بیرونی و فیلتراسیون شود. 

حلول ها گزینه نسبت به م لن اکسایداتیو  UVGIمایکروویو، امواج استفاده از  نشان شده است که در یک مطالعه

ایید آن نیاز به و ت بهتری در ضدعفونی ماسک ها هستند. اگرچه این مطالعه نیز در مقیاس آزمایشگاهی بوده است

 امکان سنجی و مطالعات بیشتری دارد.
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 (؟seal checkبرای این ماسک ها فیت تست الزم است یا تست کیپ بودن ماسک )
یرا کنترل نشتی در زجه به نشتی و عبور هوا از فضای کنار صورت نیاز به تست انطباق ندارند، این ماسک ها با تو

ا در شرایط فعلی آن مشکل است. بسیاری از سازندگان فیت تست را برای اینگونه ماسک ها پیشنهاد داده اند، ام

 عمال انجام چنین کاری غیرممکن است. 

ی و مثبت ماسک انجام شود. این تست به دو صورت فشار منف بودن تست کیپبرای استفاده از ماسک بایستی 

نظیم ماسک به تانجام می گیرد. برای انجام هر دو تست بایستی هر دو دست بر روی ماسک قرار گیرد، بطوریکه 

 هم نخورد. 

جاد شود سک ایبرای تست فشار مثبت یک بازدم عمیق انجام دهید که در این حالت بایستی یک فشار مثبت در ما

دهد، مجددا و ماسک برآمده شود. این حالت نشان می دهد که ماسک فاقد نشتی می باشد. اگر این حالت رخ ن

 بایستی ماسک را تنظیم نمود و تست را تا حصول نتیجه تکرار نمود. 

شود بب می سدر تست فشار منفی یک دم یا تنفس عمیق انجام می شود که در این حالت فشار منفی ایجاد شده 

حالت رخ  که ماسک به صورت بچسبد. اگر این حالت رخ دهد نشان دهنده عدم نشتی ماسک می باشد. اگر این

 ندهد، مجددا بایستی ماسک را تنظیم نمود و تست را تا حصول نتیجه تکرار نمود.

 آیا سایر ماسک ها مناسب هستند؟

 (PAPRماسک های تصفیه کننده دارای نیروی محرکه )

بسیار باال باشد.  ناسبی هستند ولی بیشتر در جایی استفاده می شوند که میزان کشندگی عامل موردنظرماسک ها م 

می گذارد، افراد دارای استفاده از آنها نیاز به آموزش چندانی ندارد، ریش یا فرم صورت فرد بر عملکرد آن تاثیر ن

ستفاده از این گزینه به افرد را به همراه دارد. اما مشکالت تنفسی می توانند از آن به راحتی استفاده کنند، راحتی 

 دلیل مشکالت زیر عمال منتفی است:

 میزان کشندگی ویروس چندان باال نمی باشد 

  .هزینه آن بسیار باال می باشد و در شرایط تحریم عمال تامین آن امکانپذیر نمی باشد 

  .استفاده مداوم از باتری آن بایستی مدیریت شود 

 و آلودگی زدایی آن کمی مشکل است   تمیز کردن 

 در محیط های استریل مشکل ایجاد  آلودگی دارد 
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 PAPRـ ماسک های  13شکل 

 ماسک های گازی یا ماسک های تصفیه کننده گازها وبخارات

ع این ماسک ها عمدتا برای گازها و بخارات به شکل کارتریج دار طراحی شده اند و نوع فیلتردار آن نیز برای جم

آوری ذرات استفاده می شود. اجزا مختلف این ماسک را می توان از یکدیگر جدا و آنها را تمیز و ضدعفونی 

 نمود.

در صورتی می توان از این ماسک استفاده نمود که دارای فیلتر جمع آوری کننده ذرات باشد. به عنوان مثال 

که می توان با فیلتر موجود بر روی آن  ، ماسکی است P100مجهز به فیلتر 3M 6291ماسک نیم صورت مدل 

برای شرایط فعلی در مقابله با ویروس استفاده نمود. اما نکته اصلی این است که این ماسک ها در صورتی کاربرد 

دارند که تست انطباق یا فیت تست بر روی آن صورت گیرد و اندازه ماسک با توجه به شرایط کاربر انتخاب 

جه به شرایط موجود در بیمارستان ها، عمال امکان انجام تست انطباق مشکل است، لذا شود. در حال حاضر با تو

از طرف دیگر استفاده از این ماسک ها در شیفت به نظر می رسد این ماسک برای شرایط فعلی مناسب نباشد. 

 است.  موجود بیشتر N95های طوالنی ناراحتی کاربر را به همراه دارد و هزینه آن نیز از ماسک های 

 

 
 P100ماسک نیم صورت مجهز به فیلتر  -14شکل 
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 آیا ماسک های تولید خانگی حفاظت کافی در برابر ویروس فراهم می نمایند؟

ا استفاده از واقعیت این است که این ماسک ها اثربخشی بسیار کمی حتی کمتر از ماسک های جراحی دارند. لذ

ا عمدتا فاقد همراقبت های بهداشتی توصیه نمی شود. این ماسک  این ماسک ها به هیچ وجه در مکان های ارائه

مچنین الیه های اصلی ه الیه فیلتراسیون یا از جنس نامناسب هستند، لذا استفاده از آنها دارای ریسک باالیی است.

یه افتنی تهبماسک ها عمدتا از الیه های غیربافتنی هستند، ولی ماسک های خانگی ممکن است از پارچه های 

بایستی توجه  د.پاسکال شود و تنفس فرد مشکل شو 51شوند که در این حالت افت فشار آنها ممکن است بیشتر از 

ن نفوذ پذیری از طرف دیگر هیچ نوع آزمو داشت که توانایی اصلی ماسک به الیه فیلتراسیون آن بستگی دارد.

 تاییدیه استاندارد هستند.  در مورد این ماسک ها انجام نشده و این ماسک ها فاقد هر گونه

گیرد که سایر ماسک  نشان می دهد استفاده از این ماسک ها تنها باید زمانی مدنظر قرار در چین نتایج یک مطالعه

 ند. به عبارتیها در دسترس نباشند و این ماسک ها آخرین گزینه برای جلوگیری از انتقال ترشحات عفونی باش

 چی هستند. این ماسک ها بهتر از هی دیگر:

 
 تشخیص داد؟ (Fake) را از تقلبی( Genuine)چگونه می توان ماسک های اصلی 

یا  تقلبی هباز روی برخی نکات می توان بسیار مشکل است. با این حال  تشخیص ماسک اصلی از نوع تقلبی آن

ارد و موارد مشابه استاندتاییدیه  نوع فیلتر ماسک، . بر روی هر ماسک معموال مدل، سازنده،اصل بودن آن پی برد

 قش بسته است.  به طور کلی دو استاندارد تاییدیه وجود دارد:ن

 NIOSH:  اگر ماسک از سریN   ،تاییدیه  بایستیباشدNIOSH  .آن به  گاهی از یک اسم مشابهداشته باشد

الی انگلیسی این کلمه دقت ه امعنوان تاییدیه استفاده می شود که نباید ما را به اشتباه بیاندازد. بنابراین بایستی ب

 .NIOSHبه جای   NISHبه عنوان مثال نمود. 
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 قلبی و اصلتدر دو ماسک   NIOSHتفاوت صحیح نوشتن  -15شکل 

 NIOSH TC number checkجستجوی عبارت هستند. می توان با  TCیک شماره  دارای  NIOSHتاییدیه های 

وسط ت TCرا جستجو نمود. اگر این سازنده یا موردنظر  TCشماره ، NIOSHمراجعه به سایت در گوگل و 

NIOSH حاصل  صادر شده باشد، مدل، نوع و سازنده آن ظاهر شده و می توان از اصل بودن ماسک اطمینان

 نمود. 

 
 

 TCبررسی ماسک از نظر درست بودن  – 16شکل 

 EN149:2001+A1:2009ارد به صورت تاییدیه این استاند باشد، بایستی FFPماسک از نوع  اگر :ENاستاندارد 

فوق، نشان  عددو د. بایستی به سال انتشار استاندارد دقت نمود و هر عددی غیر از ر روی آن نوشته شده باشد.ب

صالحیه اولین ا 2009منتشر شده و در سال  2003دهنده تقلبی بودن این ماسک است. استاندارد در سال 

(A1)(Amendment .انجام شده است ) 
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 FFP2تفاوت ماسک تقلبی و اصلی ـ  17شکل 

وی ماسک های اصلی معموال پررنگ و نکته دیگری که باید توجه داشت این است که نوشته های موجود بر ر

گاهی این در حالی است که ماسک های تقلبی معموال دارای نوشته های کم رنگی هستند.  کمی برجسته هستند

فرمت نوشته های یک هستند. بهتر است ابتدا به سایت فروشنده اصلی مراجعه و  از نظر فونت نیز نوشته ها متفاوت

 ماسک اصلی را به خاطر سپرد تا خریدار ماسک تقلبی نشویم. 

 
 در دو ماسک اصلی و تقلبی فونت و ابعاد نوشته هاـ تفاوت  18شکل 

ویژگی های ماسک را بررسی نمود. این در اغلب موارد بایستی به سایت سازنده مراجعه نمود و تصاویر، ابعاد و 

امر به ما کمک می کند که در بررسی ظاهری ماسک نیز متوجه مواردی شویم که بر روی کیفیت ماسک 

تقلبی معموال رنگ متمایل به زرد است  3M. در ماسک های  به عنوان مثال از روی شکل سوپاپتاثیرگذار باشد. 

 نجی است. و در ماسک اصلی این رنگ متمایل به نار
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 سوپاپ در دو ماسک اصلی و تقلبی رنگ فیلترـ تفاوت  19شکل 
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 شیوه صحیح پوشیدن ماسک چگونه است؟

تفاده از الکل آن ثانیه شستشو داده یا با اس 20ابتدا بایستی دست را با آب و صابون به مدت 

 را ضدعفونی نمود. 

 

ونه ای که گت آویزان قرار دهید به کاسه ماسک را در دست بگیرید. بندهای آن را به حال

 دست باالی این دو قرار گیرد. توجه کنید قسمت داخلی ماسک را لمس ننمایید.

 

ینی در در همین حالت ماسک را به گونه ای بر روی صورت قرار دهید که گیره یا پل ب

 قسمت باالی بینی و قسمت پایین آن در زیر چانه قرار گیرد.  

 

 ک را ابتدا با انداختن پشت سر تنظیم نمایید تسمه باالی ماس
 

 ار دهید. تسمه پایین ماسک را انتخاب و آن را پایین تر از گوش و در نزدیکی گردن قر

 

 

دو سمت  با استفاده از هر دو دست و به صورت قرینه، همزمان گیره باالی ماسک را در

ایید، ممکن وع به تنظیم گیره نمبینی تنظیم نمایید. توجه کنید اگر از یک طرف بینی شر

 است ماسک به خوبی بر روی صورت کیپ نشود. 

 

و هر دو دست را بر روی کاسه ماسک قرار دهید و آزمون کیپ بودن ماسک را به د

 صورت فشار مثبت و فشار منفی انجام دهید. 

ا ک یاگر در حین تست ماسک دارای نشتی باشد، می توان با جابجا کردن بندهای ماس

 تنظیم آن نشتی را به حداقل رساند. 

 

 

ماسک برآمده  وبرای تست فشار مثبت یک بازدم عمیق انجام دهید که در این حالت بایستی یک فشار مثبت در ماسک ایجاد شود 

د و تست نظیم نموشود. این حالت نشان می دهد که ماسک فاقد نشتی می باشد. اگر این حالت رخ ندهد، مجددا بایستی ماسک را ت

 را تا حصول نتیجه تکرار نمود. در این حالت نباید هوا از بین ماسک و صورت به بیرون نشت نماید.
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ماسک به صورت  در تست فشار منفی یک دم یا تنفس عمیق انجام می شود که در این حالت فشار منفی ایجاد شده سبب می شود که

اسک را تنظیم نمود ماسک می باشد. اگر این حالت رخ ندهد، مجددا بایستی م بچسبد. اگر این حالت رخ دهد نشان دهنده عدم نشتی

 و تست را تا حصول نتیجه تکرار نمود.

 

 شیوه صحیح بیرون آوردن ماسک چگونه است؟

 20ابتدا بایستی دست را با آب و صابون به مدت 

ا رثانیه شستشو داده یا با استفاده از الکل آن 

 ضدعفونی نمود. 

 

لمس کردن کاسه ماسک، ابتدا بند پایینی بدون 

ی را با انگشت شست گرفته و آن را از قسمت باال

یی نیز سر بیرون بیاورید. این کار را برای بند باال

 انجام دهید. 

 

در حالیکه بند ماسک را گرفته اید، آن سطل 

پسماندهای عفونی قرار دهید یا آن را در یک 

سطل زباله  پالستیک قرار داده و آن را در

 بیاندازید. 

 

 پس از انجام کار مجددا دست خود را بشویید
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 ب ـ گان یکبار مصرف

اشد. در ببرای هر نوع وسیله حفاظت فردی، انتخاب و استفاده بایستی براساس خطرات و ریسک های موجود 

وع وظایف انجام شده ننواع تماس، مدت و محیط های درمانی، این فاکتورها عبارتند از راه های انتقال، فشارها و ا

 بوسیله کاربر. 

سمت های پشتی بدن گان ها بایستی اورلپ کافی بر روی پارچه داشته باشند تا بتوانند محیط بدن را پوشانده و ق

 پوشش دهند.  تا حدودی را نیز

کوک یا مبتال بیماران مشگان های ایزوالسیون یک بار مصرف و گان های غیراستریل را می توان در مواجهه با 

س و بحرانی نامیده مورد استفاده قرار داد. در بخش هایی مانند جراحی و ایزوالسیون که نواحی حسا 19به کووید 

س متوسط تا می شوند از گان برای جلوگیری از تماس مستقیم با ترشحات استفاده می شود. اگر سطح خطر تما

طر تماس  کم، ( استفاده می شود. برای محیط هایی که خIsolation gownsباال باشد، از گان های ایزوالسیون )

  ( استفاده نمود.Surgical gownsمتوسط یا زیاد وجود داشته باشد، می توان از گان های جراحی )

قلی حفاظت اگر ریسک تماس با ترشحات بدن، کم یا حداقل باشد، از گان هایی استفاده می شود که سطح حدا

ا ریسک تماس کنند. این گان ها را نباید در پروسیجرهای جراحی یا تهاجمی یا در محیط های ب را فراهم می

 متوسط تا باال استفاده کرد.

ود تا از آلودگی شاگر گان از نوع مقاوم در برابر آب نباشد، بایستی یک پیش بند پالستیکی بر روی آن پوشیده 

 بدن فرد جلوگیری شود.  

 
 با پیش بند پالستیکی گان همراه – 20شکل 
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 گان ها و لباس سرتاپایی

همین دلیل معموال  گان ها را به راحتی می تواند پوشید و بیرون آورد و پرسنل با آن آشنایی بیشتری دارند. به

 پرسنل به شکل صحیحی از آن استفاده و به شکل صحیحی آن را بیرون می آورند. 

Coverall  شت آنها، سر و پن کاربر فراهم می کنند و تمام بدن از جمله پاها و درجه ای برای بد 360ها حفاظت

یر زانو را گردن را به خوبی محافظت می کنند. قسمت پشتی گان های جراحی معموال باز است و معموال تا ز

 د. با این حال گان ها به دلیل داشتن قسمت های باز، خنک تر از کاورال هستند. ش می دهپوش

 ن نحوه پوشیدن گا

فونی نماید. برای ثانیه دست خود را شسته یا آن را ضدع 20قبل از پوشیدن فرد بایستی به صورت صحیح و به مدت حداقل 

 درصد باشد.  95تا  20ضدعفونی غلظت الکل بایستی بین 

 گان را به گونه ای بپوشید که قسمت باز آن در پشت قرا گیرد

 ن محکم کنیدبا استفاده از بندها گان را پشت کمر و گرد

 
 نحوه پوشیدن گان ـ 21شکل 

 

 نحوه بیرون آوردن گان 

 بندهای گان را باز کنید .1

ا قسمت بدست شما  . توجه کنیدبا یک دست گان را از شانه جدا کنیداز قسمت گردن و شانه شروع کنید و  .2

 لوده در تماس نباشدآ

 سطل زباله مخصوص بیاندازیدقسمت داخلی و تمیز گان را در دست بگیرد آن را تا بزنید و در  .3

 پس از آن دست خود را مطابق استاندارد تمیز بشویید.  .4

 

 
 

 نحوه بیرون آوردن گان ـ 22شکل 
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 ؟ کدامیک را باید پوشید؟coverallگان یا 

ارجحیت دارد.  coverallبرای پرسنل اورژانس که در کار مراقبت یا حمل بیمار مشکوک یا مبتال هستند، استفاده از 

آلمان می  UVEXعروف ترین نوع لباس ها که این روزها در عکس های مختلف مشاهده می شود، ساخت شرکت م

 باشد. این لباس ها مقاوم در برابر مواد شیمیایی بوده و می توانند از فرد در برابر عوامل عفونی نیز مراقبت نمایند. 

  
 

 

  UVEXـ نمونه لباس های سرتاپایی  23شکل 
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کبار مصرف ن لباس سرتاپایی به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است. این لباس ها عمدتا ینحوه پوشید

 هستند و بایستی پس از استفاده دور انداخته شوند. 

 

 
 ـ نحوه پوشیدن و بیرون آوردن لباس های سرتاپایی 24شکل 
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 دستکش ها ج ـ 

مراقبت در  ن در بیمارستان ها استفاده می شود برایدستکش های یکبار مصرف غیراستریل که به صورت روتی 

سانتی متر طول  23تا  22مناسب هستند. طول دستکش با توجه به سایر و جنس آن بایستی حداقل  19برابر کووید 

وصیه نکرده تدر شرایط فعلی جهان، آن را  CDCداشته باشد. بلند بون طول دستکش می تواند مفید باشد ولی 

 تضمینی بر اثربخش بودن پوشیدن همزمان دو دستکش نداده است.  است. به عالوه

تکس، دستکش برخی از افراد به دستکش های التکس حساسیت دارند، لذا همواره الزم است عالوه بر دستکش ال

 نیتریلی نیز موجود باشد. 

 پاره یا سوراخ شدن تعویض شوند. دستکش ها بایستی در صورت آلوده شدن و همچنین 

ز یک بیمار به ز معاینه هر بیمار بایستی دستکش دور انداخته شود زیرا ممکن است سبب انتقال آلودگی اپس ا

 بیمار دیگر شود

 استفاده از دستکش های وینیل به دلیل نفوذپذیری در برابر ویروس توصیه نمی شود. 

 نحوه پوشیدن دستکش

 شود. در هنگام پوشیدن دستکش نباید قسمت های داخلی دستکش لمس 

 دستکش بایستی طوری پوشیده شود که بر روی گان قرار گیرد. 

 
 WHOـ نحوه پوشیدن دستکش بر اساس دستورالعمل 25 شکل 
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 ـ نحوه بیرون آوردن دستکش 26 شکل

 گاگل یا شیلد ایمنید ـ  

گاگل .  دگاگل می تواند از پاشش ترشحات به صورت و چشم و در نتیجه انتقال مستقیم ویروس جلوگیری کن

فونی شود. بایستی به صورت مناسب بر روی چشم قرار گیرد و پس از بیرون آوردن نیز به صورت مناسبی ضدع

ظت شده نشت توجه اینکه نباید از عینک ایمنی به جای گاگل استفاده نمود زیرا گاگل به صورت کامال محاف

 گیرد و اطراف آن باز است. بندی شده در حالیکه عینک به صورت آزادانه بر روی چشم قرار می 

ب با هندسه گاگل هایی که دارای لبه های نرم و منعطف باشند، ارجحیت بیشتری دارند. گاگل بایستی متناس

یجاد نکند. گاگل صورت کاربر باشد و با سایر تجهیزات حفاظت فردی از قبیل رسپیراتور یا هود تداخل کاربری ا

گرفتگی یا  اربخاندود شده اند که سبب می شود در حین فعالیت دچار  های نسل جدید با پوششی از مواد ضد مه

 تفاده قرار دهد.  رطوبت نشود. اگر کاربر از عینک طبی استفاده می کند، می تواند آن را در زیر گاگل مورد اس

سک نصب شیلد ایمنی نیز به صورت کامل از صورت محافظت می کند. شیلد بایستی شفاف بوده و بر روی ما

ک نیز بیشتر می شود. هنگامی که عالوه بر ماسک از شیلد استفاده می شود، امکان استفاده طوالنی مدت از ماس

شیلد  ویه(.در هنگام خارج کردن شیلد بایستی توجه نمود که قسمت بیرونی آن لمس نشود )آلودگی ثانشود. 

 بایستی پس از بیرون اوردن، ضدعفونی گردد.

 

 

 

 شیدن )سمت چپ( و نحوه تعویض )شکل سمت راست( گاگل و شیلدـ نحوه پو27شکل   
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 یا روکفشی پوشش کفش -ه 

ا روکفشی مناسب برا ی جلوگیری از آلوده شدن کفش ها بایستی پس از استفاده از کفش مناسب، روی آن را ب

گی به کفش فرد لودو ضدآب پوشاند. این روکفشی بایستی مچ شلوار را  بپوشاند و به صورت مناسبی از ورود آ

 جلوگیری کند. 

 
 رو کفشی – 28شکل 

 

آیا استفاده از تجهیزات حفاظتی به تنهایی می تواند فرد را در مقابل انتقال ویروس محافظت 

 نماید؟

ه عنوان مثال ماسک بخیر. تجهیزات می توانند فرد را در برابر ترشحات یا انتقال مستقیم ویروس محافظت نمایند. 

صورت غیرمستقیم  انتقال هوایی ویروس را محدود نماید. این در حالی است که بخشی از ویروس به می تواند مسیر

تنها راهکار شستشوی  و از سطوح مختلف از قبیل دستگیره ها، ابزارها و تجهیزات آلوده منتقل شوند.  در این حالت

جهیزات حفاظت ویروس، بایستی از ت مداوم یا ضدعفونی مناسب دست است.  بنابراین برای پیشگیری از  انتقال

 فردی مناسب و شستشوی مکرر دست  استفاده نمود.
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 نحوه صحیح شستشوی دست ها به چه صورت است؟

ثانیه  30تا  20شستن دست راه اصلی کنترل انتقال غیرمستقیم ویروس می باشد. بنابراین الزم است دست به مدت 

 د یا آن را ضدعفونی نمود. و پس از لمس اشیا یا سطوح آلوده شسته شو

 ـ نحوه شستن دست با آب و صابون 29شکل 
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 ـ نحوه ضدعفونی کردن دست ها 30شکل 

 

 آیا مشاغل یا بخش های مختلف به تجهیزات حفاظت فردی جداگانه ای نیاز دارند؟

که در  بلی. سازمان جهانی بهداشت برای بخش های مختلف نوع تجهیزات حفاظت فردی را مشخص نموده است

 ستخراج شده اند. جداول زیر نشان داده شده اند. جداول زیر با رعایت رفرنس دهی از مطالب فارسی ترجمه شده ا
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 1پیوست 

ترجمه تهران پزشکی علوم زیست دانشگاه محیط پژوهشکدهمی باشد که توسط  WHOاین مطالب برگرفته از راهنمای 

 شده است.
 مراکز بستری فعالیت نوع و پرسنل محل، براساس 19 - کووید بیماری از پیشگیری برای شده فردی توصیه حفاظت وسایل نوع
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مراکز خدمات  فعالیت نوع و پرسنل محل، براساس 19 کووید بیماری از پیشگیری برای شده فردی توصیه حفاظت وسایل نوع

 سرپایی
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 نوع و پرسنل محل، براساس19 یدکوو بیماری از پیشگیری برای شده فردی توصیه حفاظت وسایل نوع

 منزل و اماکندر  فعالیت
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محل برای  فعالیت نوع و پرسنل محل، براساس 19 کووید بیماری از پیشگیری برای شده فردی توصیه حفاظت وسایل نوع

 های ورود
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تیم های برای  فعالیت نوع و پرسنل محل، براساس 19 کووید بیماری از پیشگیری برای شده فردی توصیه حفاظت وسایل نوع

 پاسخ سریع
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