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COVID-19استفاده از ماسک :  

و  یفاصله اجتماع یتشما بوده و راحت باشد. استفاده از ماسک به همراه رعا یزکه کامالً سا یدخود انتخاب کن یرا برا یفیتیماسک با ک

 یعموم یدر فضاها یدبا یشهرا کاهش دهند. هم COVID-19 یوعش توانندیم یاقدامات مخصوص بهداشت عموم یگرواکسن و د یقتزر

 . یدسخت است ماسک بزن یزیکیفاصله ف یتکه رعا مانیباز ز یسربسته و فضاها

 های عمومی ضروری استاستفاده از ماسک در مکان

 یفضاها یدر تمام یدهمه افراد با ،یقبل نامهیینبه منظور اصالح آ 664-2020 نامهیینآتورنتو و  یشهردار 541-2020 نامهیینآبر اساس 

 ینصورت خود استفاده کنند. همچن یبرا یاز پوشش یاچند واحده ماسک بزنند  یهامشترک در ساختمان یهاسربسته از جمله بخش یعموم

 کرده است.  یسربسته را الزام یاستفاده از ماسک در فضاها یوانتار ییقانون بازگشا بقط یدولت استان

 الزامات مخصوص محیط کار

 عمومی نیستند.هایی که حتی در آن دسته از محیط ،های کار استفاده از ماسک الزامی استدر تمامی محیط قانون بازگشایی انتاریو بر اساس

های نباید از ماسک برای خود تدوین کنند. سیاست استفاده از ماسک صاحبان مشاغل باید شهرداری تورنتو 541-2020نامه بر اساس آیین

  ها در محیط کار الزامی هستند استفاده کرد.که استفاده از آن (PPEای به جای تجهیزات محافظت فردی )پارچه

 بیماریماسک و کنترل منبع 

کنترل این امر . شویمخود به دیگران می های تنفسیقطرات و ذرات کنیم مانع انتقالوقتی که از ماسک با کیفیت و با سایز مناسب استفاده می

های با کیفیت و با همچنین استفاده از ماسک ها در هوا و در سطوح جلوگیری کند.تواند از گسترش میکروبشود و مینامیده می منبع بیماری

 .شودسایز مناسب مانع انتقال بیماری به فرد می

  با کیفیتای پارچهها ماسک ویژگی

  الیه فیلتر برای  1الیه به همراه  2اند یا که محکم به هم دوخته شده الیه پارچه )مثل کتان یا نخ( 3در ساخت ماسک باید از حداقل

  محافظت بیشتر استفاده شده باشد.

 توانید از ماسک پزشکی یا ماسک اکسیژن استفاده کنید.حتی برای داشتن محافظت بیشتر می 

 ندارد، با بریدن/شکافتن  ایدر صورتی که ماسک شما حفره ای بگذارید.ها را درون حفره ماسک پارچهتوانید الیه فیلتر این ماسکمی

 یک سمت فیلتری را بین دو الیه بگذارید.

 و روی بینی، دهان و گونه شما را بدون داشتن فاصله بگیرد. اندازه صورت شما باشدکنید باید ماسکی که استفاده می 

 رد.، نفس کشیدن با آن آسان باشد و جلوی دید شما را نگیراحت باشدکنید باید ماسکی که استفاده می 

  تا هنگام استفاده شل نشود محکم روی صورت شما بچسبندماسک شما و نخ/بندها باید. 

 ای استفاده کنید که هنگام شستشو تحمل دمای باال را داشته باشد )مثل کتان(.از پارچه 

 ای استفاده کنید که بعد از شستن و خشک کردن، شکل ماسک ثابت بماند.از پارچه 

  قرار دارند COVID-19افرادی که در معرض خطر بیشتر ابتال به 

الیه با سایز مناسب استفاده  3ای زیر را دارند از ماسک پزشکی، ماسک اکسیژن یا ماسک پارچه شرایطشود که تمام افرادی که توصیه می

 کنند:

  نتیجه تست فرد مثبت بوده است یا به عالئمCOVID-19 مبتال است 

https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0664.pdf
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-employers-workplaces-businesses/?accordion=covid-19-checklist-on-mask-by-law-sample-policy
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-employers-workplaces-businesses/?accordion=covid-19-checklist-on-mask-by-law-sample-policy
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
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  مراقب فردی است که نتیجه تست او مثبت بوده است یا به عالئمCOVID-19 مبتال است 

  در محیطی شلوغ با کسی که نتیجه تست او مثبت بوده است یا به عالئمCOVID-19 کندمبتال است زندگی می 

  19ابتال به نوع شدیدتر بیماری در خطر-COVID قرار دارد 

  با توجه به شرایط زندگی یا کار در معرض خطر بیشتری برای ابتال بهCOVID-19 قرار دارد 

 رعایت شوند. کارکناندر محیط کار باید برای  PPEالزامات  نکته:

 ها استفاده کنیدشوند از آنکه توصیه نمی محصوالتی

  تواند مانع انتقال ذرات تنفسی شما به دیگران شود.چون نمی نداردمحافظ صورت کارایی ماسک را  

 ماسک استفاده کرد. به همراهتوان برای داشتن محافظت بیشتر برای فرد، محافظ صورت را می 

 چسبند.ات تنفسی شما به دیگران شوند زیرا محکم به صورت نمیتوانند مانع انتقال ذرهای پالستیکی نمیماسک 

 کنند یا انتقال ها از دیگران محافظت نمیاین ماسک توانند ذرات تنفسی را به اتاق انتقال بدهند.هایی که دریچه خروجی دارند میماسک

COVID-19 کنند.را محدود نمی 

 شوند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که از جای خود گوش بسته نمیکن گردن، روسری یا دستمال سر محکم به سر یا گرم

 گیرند.این موارد همچنین روی بینی، دهان و گونه را محکم بدون داشتن فاصله نمی حرکت کنند یا سر بخورند.

 ماسک بزنند. دافرادی که پوشش مذهبی دارند باید زیر پوشش خو  

 استفاده صحیح از ماسک

 های خود را بشویید یا ضد عفونی کنید.قبل از زدن یا بعد از برداشتن ماسک خود دست 

 ای وجود نداشته باشد.ماسک را روی بینی، دهان و گونه خود بگذارید به طوری که فاصله  

 .در صورتی که ماسک شما مرطوب یا کثیف شد از ماسک دیگری استفاده کنید 

 ن جلوی ماسک، ماسک خود را در بیاوریدبه کمک بند دور گوش بدون لمس کرد . 

 .ماسک استفاده شده خود را در کیسه پالستیکی یا مستقیماً برای شستن در سطل رخت قرار دهید 

 ای را به همراه دیگر موارد با جریان آب داغ و خشک کن بشویید. های پارچهبعد از هر دفعه استفاده ماسک 

 نباید انجام دهیدهنگامی که ماسک دارید چه کارهایی را 

 .ماسک خود را به دیگران ندهید 

 بار مصرف مجدداً استفاده نکنید.های یکاز ماسک 

 .هنگامی که ماسک به صورت دارید، صورت یا ماسک خود را لمس نکنید 

 .ماسک خود را به زیر بینی یا گونه یا پیشانی خود نکشید یا از گوش خود آویزان نکنید 

 سال از ماسک استفاده کنند. 2زیر  هایلزومی ندارد که بچه 

 توانند بدون کمک ماسک را بردارند لزومی ندارند که ماسک بزنند.افرادی که مشکالت تنفسی دارند یا نمی 

 توانند ماسک بزنندافرادی که نمی

ها باید برای افرادی که دهندهل و خدماتمشاغ های خود ماسک بزنند احترام بگذاریم.توانند با توجه به سن یا بیماریما باید به افرادی که نمی

های مجازی، سرویس تحویل در خیابان یا ارائه خدمات در خارج از از سرویس توانند ماسک بزنند خدمات جایگزین دیگری ارائه کنند.نمی

 ساعات شلوغی استفاده کنید.

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
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  مراجعه کنید. دولت کاناداسایت برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه استفاده از ماسک به وب

 

  تماس بگیرید. 416-338-7600یا با شماره  به نشانی آنالین ما مراجعه کنید، اطالعات بیشترکسب برای 
 

 باالترین ایمنی را داشته باشید. COVID-19تا در برابر  های خود را کامل تزریق کنیدواکسندر اسرع وقت 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html
https://toronto.ca/COVID19
https://toronto.ca/COVID19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/

