
خودمراقبتـی و ديگر مراقبتی خودمراقبتـی و ديگر مراقبتی 
مسـئوليت فردی و اجتماعیمسـئوليت فردی و اجتماعی

#  من   _ماسک_میزنم#  من   _ماسک_میزنم

ــتم ــو هسـ ــب تـ ــن مراقـ مـ
تـــو مراقـــب مـــن بـــاش

1.5 متر
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استفاده از ماسک سبب محافظت شما و اطرافیانتان از انتشار ویروس کرونا 
می شود و روشی بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال است. شما از ماسک صورت 
جهت پوشاندن بینی و دهان خود استفاده می کنید. در هنگام عطسه، سرفه یا 
حتی صحبت کردن قطرات بسیار کوچکی به اطراف پراکنده می شود که ماسک 
می تواند مانع جابجایی این قطرات گردد. به این صورت احتمال انتقال ویروس 
به سایرین کاهش می یابد یا به عبارت دیگر پوشیدن ماسک در درجه اول به 

محافظت خود و سپس از دیگران کمک می کند. 
در وسایل حمل و نقل عمومی برای افراد باالتر از 12 سال باید ماسک را از لحظه 
ورود به ایستگاه استفاده نمود. در دانشگاه، مدرسه و محل کار اگر نمی توانید 
1.5 متر فاصله ایمنی را از اطرافیانتان رعایت نمایید یا تهویه مناسبی وجود ندارد 
باید از ماسک استفاده نمایید. اگر به آرایشگاه یا سالن زیبایی می روید باید حتما 
ماسک بپوشید. برای برخی حرفه ها از جمله کارمندان بانک ها، شاغلین در مراکز 
فروش، آرایشگرها، کارکنان رستوران ها و مشاغلی که ارتباط مستقیم با مراجعین 
دارند تنها استفاده از ماسک کفایت نمی کند و نمی تواند به تنهایی جایگزین 
سایر اقدامات پیشگیرانه شود، پس بهتر است برای پیشگیری عالوه بر استفاده 

از ماسک از 5 توصیه دیگر استفاده کنید. 

استفاده از ماسک صورت به معنای محافظت از خود نیست بلکه محافظت از 
دیگران است. دهان خود را به عنوان یک اسپری آب پاش تصور کنید. قطراتی که 
هنگام سرفه، عطسه، صحبت یا نفس کشیدن تولید می کنید، چگونه می توانید 
از پخش شدن قطرات این آب پاش به افراد دیگر جلوگیری کنید؟ با قرار دادن 

یک مانع فیزیکی بین دستگاه آب پاش )خودتان( و افراد دیگر. 
 اطمینان حاصل کنید که:

1.ماسک صورت شما از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
2.شما آن را به درستی روی صورت قرار داده و بر می دارید.

3.شما به درستی از آن مراقبت می کنید. 

وقتی بیمار هستید در خانه بمانید
دست خود را مدام با آب و صابون بشویید
فاصله 1.5 متری را از اطرافیان حفظ نمایید

روابط اجتماعی خود را با بستگان و دوستان محدود و در صورت لزوم در 
فضای باز مالقات نمایید

حتما از ماسک در مکان های شلوغ و عمومی استفاده کنید



3

چگونه در خانه ماسک پارچه ای بسازم؟

به نکات زیر دقت کنید:
مهمترین مالک برای ماسک پارچه ای شما این است که بینی ، دهان و چانه را 

بپوشاند.
از پارچه های ضخیم استفاده کنید ، که بهترین محافظت را دارند.

از 2 تا 3 الیه پارچه استفاده کنید.
از پارچه هایی که نفس کشیدن از آن آسان است استفاده کنید، مانند پنبه)کتان(.
از پارچه هایی استفاده کنید که می توانید در دمای 60 درجه سانتیگراد بشویید.

از استفاده از پارچه هایی که خیلی سفت و بیش از حد گرم یا تحریک کننده 
هستند خودداری کنید.

از دو رنگ مختلف استفاده کنید تا بتوانید به راحتی قسمت درونی و بیرونی 
ماسک را تشخیص دهید.

ماسک خود را متناسب با شرایطی که می خواهید از آن استفاده کنید انتخاب 
کنید. اگر مجبور هستید برای مدت زمان طوالنی آن را بپوشید ، ماسک صورت با 

بندهای کشی آسان تر است.
در بهترین حالت، از درزهای عمودی در وسط ماسک خودداری کنید.

قبل از شروع ساختن ماسک، دستان خود را با دقت بشویید.
پارچه را قبل و بعد از ساختن ماسک صورت خود بشویید. بهتر است پارچه را 

قبل از دوخت بشویید، زیرا پارچه ها می توانند در شستشو کوچک شوند.
ماسک صورت خود را در جایی تمیز و دربسته نگهداری کنید.

می توانید از سایت زیر را برای ساخت ماسک استفاده کنید:
https://makefacemasks.com 

https://makefacemasks.com
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استفاده از ماسک
استفاده از ماسک تنها زمانی مفید است که بدانید چگونه به درستی آن را روی 
صورت قرار دهید یا بردارید، چگونه به درستی بشویید و چگونه نگهداری نمایید.

قرار دادن ماسک روی صورت:
 ابتدا دستان خود را به خوبی بشویید.

 سپس ماسک را روی صورت خود قرار دهید. برای این منظور تنها بند 
کشی یا پارچه ای آن را لمس کنید.

 ابتدا ماسک را باالی بینی خود قرار دهید سپس آن را روی بینی خود 
تنظیم کنید.

 ماسک را روی چانه خود بکشید و ناحیه زیر چانه را تنظیم کنید.
 ماسک باید روی بینی، دهان و چانه شما باشد. توجه کنید که دو طرف 

ماسک نباید باز باشد.

پوشیدن ماسک صورت:
 پس از پوشیدن آن دیگر به آن دست نزنید.

 اگـر ماسـک بنحـوی روی صورت شـما تنظیم شـده فقـط دو طرف آن 
را لمـس کرده و تنظیـم نمایید.

 نباید ماسک خود را مرتبًا بگذارید و بردارید.

برداشتن ماسک صورت:
 فقط بند آن را لمس کنید.

 دستان خود را کاماًل بشویید.
 برای نوشیدن چای، ماسک را  برداشته و سپس در یک مکان تمیز قرار 
داده و یا آن را در کیسه ای بگذارید که هوا از طریق آن عبور کند. سپس 

نقطه ای را که ماسک در آن قرار داده اید تمیز کنید.
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چگونه ماسک صورت را بشویید؟
را در یک کیسه پارچه ای در بسته قرار   ماسک های استفاده شده 

دهید. کیسه را با ماسک بشویید.
 آن را با مواد شوینده در ماشین لباسشویی با دمای 60 درجه سانتیگراد 
با بقیه لباس ها بشویید. لطفًا توجه داشته باشید: ماسک هایی که از 
در  این الیه  باکتری است.  دارای الیه ضد  تهیه می کنید،  داروخانه ها 
دمای 60 درجه سانتیگراد قابل شستشو نیست و نمی توان آن را اتو 
کرد. شما باید این ماسک ها را با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد )نه 

برای بیش از 30 مرتبه شستشو( بشویید. 
 یا آن را در قابلمه بجوشانید. از قابلمه مورد نظر تنها برای ماسک های 

صورت استفاده کنید.
 در صورت شستشو با آب دمای پایین پس از خشک شدن آن را اتو 

نمایید.

ـــد  ـــورت جدی ـــک ص ـــد از ماس ـــع بای ـــه موق چ
ـــد: ـــتفاده کنی اس

 هر 8 ساعت یک ماسک جدید استفاده کنید.
 اگر ماسک کثیف یا مرطوب است فورًا از ماسک جدید استفاده کنید.
 در صورت صحبت زیاد هر 4 ساعت یک ماسک جدید استفاده کنید.
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سواالت معمول
از چه نوع ماسکی باید استفاده کنم؟

ماسـک های N95 برای کارکنان مراکز بهداشـتی درمانی در نظر گرفته شـده 
اسـت. بـه منظور اقدام پیشـگیرانه می توانید از ماسـک صـورت پارچه ای 
اسـتفاده کنیـد کـه طبـق دسـتورالعمل های خاص تهیه شـده اسـت. البته 
بـه شـرط اسـتفاده صحیـح و مراقبـت ماسـک. اگر هنـوز ماسـک صورت 
نداریـد و نمی توانیـد خودتـان آنـرا بسـازید ، می توانید از روسـری یا شـال 
بـرای پوشـاندن بینـی و دهان خود اسـتفاده کنید به شـرط آنکـه حداقل 2 

الیـه پارچـه از دهـان و بینی شـما محافظت کند. 

آیا استفاده از ماسک صورت اجباری است؟
استفاده از ماسک صورت به شدت توصیه می شود. 

آیــا مــی توانــم ماســک را بــرای مدتــی دور گردنــم قــرار دهــم ، مثــًا بــرای 
اینکــه نوشــیدنی بنوشــم؟

خیر، به دلیل خطر آلودگی. در صورت نیاز به برداشتن ماسک ، به عنوان مثال 
برای نوشیدنی ، ماسک را بر روی یک سطح تمیز قرار دهید که بعد از آن بتوان 

آنرا ضد عفونی کنید. همچنین می توانید آن را توسط بندها نگه دارید.

با داشتن ریش و سبیل چگونه می توان از ماسک استفاده کرد؟
از آنجـا کـه معمـوال ماسـک بـرای محافظـت و پوشـاندن بینـی و دهـان 
اسـتفاده میشـود اگـر ماسـک انـدازه صـورت شـما نباشـد، سـعی کنید از 
ماسـک بـرای پوشـاندن بینـی و دهـان خـود اسـتفاده کنیـد و نیـازی بـه 

اصـالح ریـش و سـبیل خـود نداریـد.

در صورت استفاده از ماسک و نیاز به سرفه یا عطسه، چه کاری باید انجام دهم؟
می توانید در ماسک سرفه کنید. 

در صورت عطسه:
ترجیحـًا ابتدا ماسـک را بردارید. سـپس در یک دسـتمال کاغـذی که بعد از 

آن دور می اندازید عطسـه کنید.
    بعد از شسـتن دسـت ها، ماسک را دوباره بگذارید. اگرامکان پذیر نیست 

یا در صورت خیس یا کثیف بودن، باید ماسـک برداشـته و تعویض شـود.
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چگونه ماسک پارچه ای را بشوییم؟
 ماسـک را باید هر 8 سـاعت یا در صورت اسـتفاده "فشـرده" )به عنوان 
مثـال، معلـم کالس درس( یـا در صورت خیس شـدن یا کثیف شـدن ، هر 

4 سـاعت تعویض کرد. 
 ماسک باید بعد از هر بار استفاده تعویض و یا شسته شود. 

 ماسـک صورت را باید با اسـتفاده از مواد شـوینده در ماشین لباسشویی 
بـا دمـای 60 درجـه سـانتیگراد و بـا بقیه لباسـها شستشـو داد ، یـا در یک 
قابلمه که فقط برای این منظور اسـتفاده می شـود، جوشـاند. اگر ماسـک را 
در دمـای خیلی کم شسـته اید، به عنوان مثال اگر آن را با دسـت شستشـو 

داده ایـد، پـس از آن بایـد آن را با دمای باالیـی اتو کنید. 
 بعـد از لمـس یک ماسـک کثیف، به عنوان مثـال برای قـرار دادن آن در 

ماشـین لباسشـویی، حتما دسـتان خود را کاماًل بشویید. 
 قبل از اسـتفاده مجدد از این ماسـک باید کاماًل خشـک باشـد. بنابراین 

توصیه می شـود حداقل دو ماسـک داشـته باشید.

دکتر سالومه سادات صالحی
پزشک عمومی- کارشناس دانشگاه تهران

آیا می توانم برای خودم و دیگران ماسک های پارچه ای درست کنم؟
البته! همه ما می توانیم در این همبستگی و عزم ملی برای مقابله با ویروس 

کرونا شریک باشیم.

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

نشانی: تهران، خیابان 16 آذر، خیابان ادوارد براون، پالک 15
مركز مشاوره دانشگاه 

تلفن:  66419504   فكس:  66416130
وب سایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:
https://counseling.ut.ac.ir
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