
 چگونه از

 ماسک غ�ی ط�ب
؟ استفاده کن�ی

 دو مطلب:
ً
مقدما

 - �ش میتوانید از دو نوع ماسک استفاده کنید: ۱. ماسک ها�ی  که �ش از

ید  و بعد از یکبار مرصف  داش�ت -دروخیست- میخر ه های وسایل �ب
گ

   فروش�

ید   رچه میدوز ن از �پ ید ۲. ماسک ها�ی که خود�ت   .دور میانداز

ن نیست  �ش از ماسک های ط�ب استفاده کنید. ماسک های ط�ب  منظور ا�ی

شد. ماسک های ط�ب �ب مارک شیک یم �ب ن ای اکدر �پ  �ی عال�ئ ط�ب دیگر CE �ب

” مشخص میشوند ای استفاده ط�ب .مانند “ �ب

ای شید. ییک �ب ای خود مهراه داشته �ب  - دو ماسک در یک کیسه پالستییک �ب

ن و مرصف شده را  �ی
ت
گشت. ماسک های � ای �ب ن به مقصد و یک �ب  رف�ت

ید ه دار
گ

نه در ۲ کیسه ن�
گ

اک .جدا

for medical use



م  :۱
گ

اک

نیه �ب آب و ای خود را ۲۰ �ش   قبل از   زدن ماسک روی دهان دس�ت

  صابون بشویید.

م  :۲
گ

اک

 - ماسک را چند دقیقه قبل از سوار شدن بپوشید.

ن ماسک را ملس کنید. ای استفاده فقط کش �ی �ن  - �ب

- دقت کنید ماسک بی�ن و دهان �ش را خوب بپوشاند .

م ۳
گ

:اک

 - ماسک را   بعد از زدن �ب دست هایتان ملس نکنید.  

ال نکشید.  ن و �ب ی�ی ای حصبت کردن، خوردن و نوشیدن �پ - ماسک را �ب

گر ماسک �ت شد دیگر از آن استفاده نکنید. از یک ماسک جدید   - ا

استفاده کنید.

م ۴:
گ

اک

ید. دار   - ماسک را میتوانید بعد از پیاده شدن �ب

ید. ن ماسک را در دست بگ�ی - فقط کش �ی �ن



 -رست آففال- دور
ن

صوص آشغال های اضا�   ماسک را در سطل آشغال من

ید. بینداز

ا دور  ید �ت بتوانید آ�ن ه دار
گ

نه ن�
گ

اک ا در یک کیسه پالسیتییک جدا  - �ی آ�ن

ید  بینداز

ا ه داشته �ت در خانه آ�ن
گ

  ماسک های خود دوخته را در یک کیسه بسته ن�

بشویید.

م ۵:
گ

اک

  بعد از رسیدن به خانه �ی مقصد خود مهیشه دست ها را �ب آب و صابون

بشویید.

م ۶:
گ

اک

ن لباس شو�ی در ۶۰ درجه  ماسک های خود دوخته را میتوانید در ماش�ی

ن ماسک ها در مه بلند را انتخاب کنید. بعد از گذاش�ت �ن  بشویید. یک �ب

ای خود را بشویید ن دس�ت ن و قبل از درآوردن از ماش�ی  ماش�ی
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