
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا هاسک ىای تنفسی بو طٌر کاهل 

هانع از ابتال بو بیواری ىای تنفسی ً 

 ًرًد  آالینذه ىا بو ریو ىا هی شٌنذ؟

اگر تگْیین تا خریذ هاضک  تٌفطی ّ لرار 
دادى آى تر رّی دُاى ّ تیٌی خْد تَ طْر 
ٍ ُای خطرًاک در  صذ درصذ از غر آالیٌذ

ٍ این ُیچ کذام . اهاى ُطتیذ، اغراق کرد
از هاضک ُای تٌفطی ًوی تْاًٌذ غوا را 

ٍ ُای خطرًاک هْجْد در  کاهال از آالیٌذ
الثتَ فراهْظ ًکٌیذ . ُْا هصْى ًگَ دارًذ

کَ اضتفادٍ از هاضک تٌفطی در ٌُگام 
آلْدگی ُْا، تا حذ زیادی تَ ضالهت 

َ ُای غوا کوک هی کٌذ  هاضک .ری
n95  ُواًطْر کَ گفتین تْاًایی فیلتر

ٍ ُایی تا 95کردى حذالل   درصذ آالیٌذ
 هیکرّى را دارد کَ ۰.۳اًذازٍ تسرگ تر از 

غاهل گرٍّ تطیار تسرگی از ررات آالیٌذٍ 
تٌاترایي هی تْاى . هْجْد در ُْا هی غْد

ًتیجَ گرفت کَ اضتفادٍ از ایي هاضک 
دُاًی در ٌُگام آلْدگی ُْا، هی تْاًذ 

 .تاػث ًجات جاى افراد زیادی  غْد
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تَ هٌظْر فیلتراضیْى ررات  N95 هاضک
ٍ ی هْجْد در ُْا طراحی غذٍ  آالیٌذ

ػوْم هردم هی تْاًٌذ از ایي هاضک . اضت
َ ُای خْد در  پسغکی، ترای هحافظت از ری

ترخی از . ُْای آلْدٍ اضتفادٍ کٌٌذ
تیواری ُا هاًٌذ آًفْالًسا، آتلَ هرغاى، 

ضرخک ّ ضٌذرّم حاد غذیذ تٌفطی از 
طریك ُْا لاتل اًتمال ُطتٌذ، 

تْاًایی تاالیی در جلْگیری از  N95 هاضک
اضتفادٍ راحت، . اًتمال ایي تیواری ُا دارد

فیکص غذى کاهل رّی صْرت ّ ُوچٌیي 
فیلتراضیْى تاالی ررات ریس هؼلك در ُْا را 

هی تْاى ضَ ّیژگی هِن 
توام ایي ّیژگی ُای . داًطت N95 هاضک

دلیل تر اضتفادٍ گطتردٍ از 
ترای کارکٌاى هؼادى،  N95 هاضک

 تیوارضتاى ُا، تراغکاری، ًجاری،

 .ضاختواًی ّ جْغکاری غذٍ اضت

غایذ ترایتاى جالة تاغذ کَ تذاًیذ چرا ایي 
هاضک طثی فیلتردار را 

 در 95در ّالغ ػذد . هی ًاهٌذ N95 هاضک
ًػاى دٌُذٍ ایي اضت کَ ایي  N95 هاضک

 درصذ از 95هاضک طثی حذالل 
ٍ ُای تسرگتر از   هیکرّى هْجْد در ۰.۳آالیٌذ
الثتَ تِتر اضت تذاًیذ  .ُْا را فیلتر هی کٌذ

ٍ ُای  N کَ هاضک ُای ضری در تراتر آالیٌذ
رّغٌی هماّم ًثْدٍ ّ فمط هٌاضة 

ٍ ُای غیر رّغٌی  اضتفادٍ در هماتل آالیٌذ

 .ُطتٌذ

حتوا در اًتخاب  در ٌُگام خریذ هاضک
کیپ غذى هاضک تر . اًذازٍ آى دلت کٌیذ

رّی دُاى ّ تیٌی تاػث تِثْد ػولکرد آى 
ترای کْدکاى از هاضک هخصْؼ . هی غْد

کْدکاى ّ ترای تسرگطاالى از هاضک 
 .هخصْؼ تسرگطاالى اضتفادٍ کٌیذ
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ضت ادر ٌُگام غیْع کرًّا در جاهؼَ الزم 
از هاضک اضتفادٍ کٌٌذ اها ًیس افراد ضالن 

افرادی کَ تَ ایي تیواری هثتال غذًذ یا 
ػالئوی از اتتال تَ آى را در خْد هػاُذٍ 

کردًذ حتوا تایذ از هاضک اضتفادٍ کٌٌذ تا اگر 
ًالل تیواری تْدًذ ّیرّش را تَ افراد ضالن 

ترای اضتفادٍ اصْلی از . جاهؼَ هٌتمل ًکٌٌذ
هاضک ُا در ٌُگام غیْع ّیرّش کرًّا تایذ تَ 

: چٌذ ًکتَ ضادٍ ّ کارتردی تْجَ کرد

نکات ضرًری ىنگام استفاده از 
 :هاسک ىا بو شرح زیر است

 

تْجَ داغتَ تاغیذ کَ ًثایذ از هاضک ُای -1
 .یک تار هصرف چٌذیي تار اضتفادٍ کٌیذ

پیع از لرار دادى هاضک تر رّی صْرتتاى -2
اتتذا دضتاى خْد را تا آب ّ صاتْى غطتَ یا 

دضتوال ُای پاک کٌٌذٍ آغػتَ تَ الکل تویس 
 .کٌیذ
ٌُگام لرار دادى هاضک تر رّی صْرتتاى -3

دلت کٌیذ کَ رّی دُاى ّ تیٌی تاى را تَ 
صْرت کاهل پْغاًذٍ ّ تررضی کٌیذ تا ُیچ 

 .غکافی تیي هاضک ّ صْرتتاى ًثاغذ
زهاًی کَ هاضک هرطْب غذ در اّلیي -4

فرصت آى را تؼْیض کٌیذ؛ زیرا دیگر تاریخ 

 .هصرف آى تَ اتوام رضیذٍ اضت

 حیي اضتفادٍ از هاضک ُا از لوص کردى -5
آى خْدداری کردٍ ّ در صْرت ًیاز دضتاى خْد 
را تا آب ّ صاتْى غطتػْ دادٍ یا ضذػفًْی 

. کٌیذ

 

 

 

 

سازهاى بيذاشت جيانی، تس قبلی خٌد 

را درباره نسدى هاسک تٌسط افراد سالن 

: پس گرفت

تا پیع از ایي تْصیَ هی کردًذ  WHO هماهات

کَ افراد ضالن ًیازی تَ زدى هاضک ًذارًذ، 

َ اًذ هطالؼات . اها ظاُرا حرف خْد را پص گرفت

 8جذیذ ًػاى دادٍ کرًّاّیرّش تا ػططَ 

در ّالغ . هتری در ُْا لاتل اًتمال اضت

 هتری تَ 8ّیرّش کػٌذٍ هی تْاًذ از فاصلَ 

فرد دیگر در ُْا هٌتمل غْد ّ تَ ُویي خاطر 

تْصیَ تر ًسدى هاضک افراد ضالن، اغتثاٍ 

تَ گفتَ هحمماى، اتر ػظیوی از . تْدٍ اضت

ّیرّش حتی تا ضرفَ در ُْا تػکیل هی غْد 

ّ تَ ُویي خاطر تایذ از ُر چیسی کَ جلْی 

اًتػار ّیرّش را هی گیرد، از جولَ هاضک، 

 .اضتفادٍ کرد

 

 

 

 

 

 

 ترای ترداغتي هاضک از رّی صْرتتاى آى -6

را از پػت تگیریذ ّ لطوت جلْی هاضک کَ 

. هماتل دُاى لرار هی گیرد را لوص ًکٌیذ

تالفاصلَ پص از ترداغتي هاضک آى را درّى 

ضطل زتالَ اًذاختَ ّ دضتاى خْد را تا هایغ 

الکلی یا آب ّ صاتْى تَ صْرت کاهل 

 .غطتػْ دُیذ

 هشخصات ً بررسی هاسک تنفسی

ضاالًَ افراد زیادی ترای هحافظت از 
َ ُای خْد در تراتر ررات آالیٌذٍ ّ گرد ّ  ری

غثار هْجْد در ُْا، تیواری ُای تٌفطی 
غایغ هاًٌذ آًفْالًسا ّ دیگر تیواری ُای 

اضتفادٍ  هاضک تٌفطی ػفًْی از
هاضک ُای  تٌفطی در ّالغ . هی کٌٌذ

جسء تجِیسات حفاظت غخصی ُطتٌذ 
ٍ ُای  کَ تَ هٌظْر کاُع ّرّد آالیٌذ

ٍ اًذ َ ُا طراحی غذ . هْجْد در ُْا تَ ری
کارترد ّ  هاضک ُای تٌفطی از لحاظ

از . ّیژگی ُا دارای اًْاع هختلفی ُطتٌذ
هاضک  رایج تریي آًِا هی تْاى تَ

هاضک ضَ  هاضک ضْپاپ دار، پسغکی،
ّ  هاضک فیلتردار هاضک دُاًی، الیَ،

ایي رّزُا تا تْجَ .اغارٍ کرد N95 هاضک
تَ غیْع تیواری ُای ّاگیر هاًٌذ کرًّا ّ 
ٍ ُای  آًفْالًسا ّ ُوچٌیي افسایع آالیٌذ

تَ یک ضرّرت  خریذ هاضک تٌفطی ُْا،
اگر ترای حفاظت از . تثذیل غذٍ اضت

َ ُای خْد لصذ خریذ تِتریي هاضک  ری
ترای هحافظت آلْدگی ُْا را داریذ، الزم 

اضت کَ در اتتذا، تا اًْاع هاضک تٌفطی 
ترای کطة . ّ کارایی آًِا آغٌا غْیذ

اطالػات الزم در ایي هْضْع، تا اًتِای 
 .ایي همالَ، تا ها ُوراٍ تاغیذ
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