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 :COVID-19استفاده از ماسکهای صورت
پوشیدن ماسک صورت عالوه بر رعایت فاصله ر ز
جلوگبی کند .اگر رعایت
تدابب بهداشت عمویم یمتواند از انتشار COVID-19
ر
فبییک و سایر ر
فاصله ر ز
فبییک دشوار است ،همیشه باید از ماسک استفاده شود.

در مکانهای عمویم به ماسک نیاز است
آیینامه  541-2020و ر ز
رز
آیینامه  542-2020شهرداری تورنتو همه را ملزم به زدن ماسک یا پوشاننده صورت در همه فضاهای عمویم رسبسته
ز
ساکنی متعدد یمکند .دولت استان ر ز
رز
نب پوشیدن ماسک در فضاهای رسبسته را طبق قانون
از جمله مناطق مشایع در ساختمانهای دارای
گشان انتاریو الزایم یمکند.
باز ی

ماسک و ر
کنتل منبع
کنبل منبع برای کاهش ی
وقت ما برای پوشاندن قطرات تنفیس خود ماسک یمزنیم ،این امر باعث ی
گسبش جرمها در هوا و سطوح یمشود .ز
ی
بعض
ماسکها ر ز
نب یمتوانند فرد را از عفونت محافظت کنند.

خصوصیات یک ماسک پارچهای خوب









لیی) و در صورت امکان ،یک الیه « ی
ماسکها حداقل باید از دو الیه تشکیل شده باشند که محکم دوخته شده است (مثل ز
نخ یا ز ز
فیلب»
ز
میان داشته باشند .یک ماسک سه الیه یمتوانند محافظت بیشتر ایجاد کند.
فیلب یکبار مرصف قهوه ،دستمال کاغذی یا پارچه ی
در ماسکهای جیبدار یک ی
فیلب چندبارمرصف اضافه کنید.
در ماسکهای بدون جیب ،یک طرف را برش/باز کرده و یک ی
فیلب را ر ز
بی دو الیه قرار دهید.
ماسک شما باید مناسب صورت شما بوده ،ز
بیت ،دهان و چانه شما را بدون ایجاد شکاف بپوشاند.
ماسک شما باید راحت باشد ،نفس کشیدن آسان بوده و دید شما را محدود نکند.
ماسک و بند حلقه/گوش آن باید مناسب باشد تا موقع استفاده نیاز به تنظیم نباشد.
پارچهای را انتخاب کنید که در مقابل شستشو در دمای باال (مثل پارچه ز
ی
نخ) مقاوم باشد .از پارچه کیس استفاده نکنید.
یز
شسی و خشک کردن حفظ یمکند.
پارچهای را انتخاب کنید که شکل ماسک را بعد از

از تارنمای دولت کانادا برای دریافت اطالعات بیشتر درباره ماسکهای تهیه شده در خانه بازدید کنید.

استفاده مناسب از ماسک صورت
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ز
یز
ضدعفون کنید.
برداشی ماسک شسته یا
دستهای خود را قبل از پوشیدن و
ماسک را بدون شکاف ،روی ز
بیت ،دهان و چانه خود قرار دهید.
اگر ماسک مرطوب یا کثیف شد ،آن را عوض کنید.
ماسک را از حلقه دور گوش ،بدون دست زدن به جلوی ماسک بردارید.
ماسک استفاده شده را در کیسه پالستییک یا مستقیم در سطل الندری قرار دهید تا شسته شود.
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ماسک پارچهای را در دور شستشوی داغ و خشککن همراه با سایر لباسها بشویید.

ز
ز
پرهت کرد
های باید
موقع استفاده از ماسک از چه چت ی







ماسک خود را با دیگران ی
مشبک استفاده نکنید.
ماسکهای یکبار مرصف را چند بار استفاده نکنید.
از لمس صورت یا ماسک در هنگام استفاده ر ز
پرهب کنید.
ز
ماسک خود را زیر ز
پیشان نگذاشته یا آن را از گوش خود آویزان نکنید.
بیت ،چانه یا
به کودکان زیر دو سال ماسک نزنید.
به افرادی که مشکل تنفیس دارند یا نیمتوانند بدون کمک ماسک را بردارند ،ماسک نزنید.

افرادی که در معرض خطر بیشتر ابتال به  COVID-19هستند

ی
ز
کسان که مستعد ابتال به بیماری شدید به علت
افرادی که به علت وضعیت شغیل یا زندگ خود در معرض خطر بیشتر ابتال به  COVID-19یا
 COVID-19هستند ،باید از ماسک سه الیه استفاده کنند .در صورت وجود ،از ماسکهای پزشیک ر ز
نب یمتوان استفاده کرد.

الزامات محیط کار
رز
گشان انتاریو استفاده از ماسک از
ماسکهای پارچهای جایگزین
تجهبات محافظت فردی ( )PPEموردنیاز در محیط کار نیمشوند .قانون باز ی
جمله توسط کارکنان در همه فضاهای بسته را الزایم کرده است.

افرادی که قادر به پوشیدن ماسک نیستند
ز
کسان که به علت سن یا وضعیت سالمت خود قادر به پوشیدن ماسک نیستند ،ی
احبام بگذاریم .کسب و کارها و ر ز
تامیکنندگان
ما باید به
خدمات باید به خدمات جایگزین به افرادی بیندیشند که قادر به پوشیدن ماسک نیستند .به تحویل کنار جدول یا ارایه خدمات در ساعات
غباوج بیندیشید.
ر

ر
محصوالی که توصیه نیمشوند
سب صورت را یمتوان همراه ماسک برای محافظت
س رب صورت جایگزین ماسک نیمشود زیرا دیگران را از ذرات تنفیس شما محافظت نیمکند .ر
بیشتر از خود فرد استفاده کننده پوشید.



ز
بی دو استفاده ر ز
ماسکهای پالستییک دیگران را از ذرات تنفیس شما محافظت نیمکنند و نیمتوان آنها را ر ز
ضدعفون کرد.
تمب و
شب اگزوز دارند ،تنفس را برای فرد پوشنده راحتتر یم کنند ،اما یمتوانند ذرات تنفیس را در هوا پخش کنند.
هان که ر
ماسک ی

بگبید.
برای دریافت اطالعات بیشتر ،از  toronto.ca/COVID19بازدید کرده یا با شماره  416-338-7600تماس ر
برنامه  COVID Alertرا دانلود کنید .اگر با فردی که جواب آزمایش  COVID-19او مثبت شده تماس داشته باشید ،این برنامه به شما هشدار
خواهد داد.
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