
 

 

 

 

 

 

 یرز حلامر باید ها ماسکاز  صحیح دهستفاا ايبر کلیبه طور 

هید:د منجارا ا  

بشوییدرا  نهایتا ستد -1 

 تمیز نستهایتاد باید ،بزنید ستد ماسک به ،ینکهاز اقبل 

بشویید. ستشویید مایعآب و  بارا  ها. آنباشند  

شوید. مطمئن ماسک دنبو سالمز ا -2  

 ده،ستفااز ا قبل ،یددکر تهیه جدید تنفسی ماسک یک قتیو

 هیچ که کنید سیربر. کنید حاصل نطمیناآن ا سالمتاز  باید

نباشد. ماسکروي  يمنفذو  راخسو  

هید.د ارقر نتتارصورا روي ماسک  -3 

 به توجه بادارد.  دجوو زاربادر  تنفسی ماسک ديیاز ادتعد

 دهستفاو ا بنتخارا ا مناسب ماسک نیدامیتوآن،  شکلو  عنو

ست.ا همدآ 4و 2 رهشما تصویردر  ماسک نپوشید هنحو کنید  

.کنید تنظیمرا  ماسک بینی هگیر -4 

و در  تنفسی ماسکاز  دهستفاا هنحو ايبر باید که يیگرد رد

 ماسک ینکهاز ا پس. ستا بینی هگیر تنظیم ،باشید شتهدا نظر

 رهشاو ا شصت نگشتاز ا ،گرفت ارقر شما رتصوروي  خوبی به

دشو محکم حسابی نبینیتا تیغهروي  ماسک تا ،کنید دهستفاا . 

کنید. نمتحارا اماسک  -5 

. و بکشید عمیق نفس ماسک خلدا مرتبه چند ،خرآ مرحلهر د

 مطمئن. کنید اجرا تمیز نستاد بارا  2 رهشما تصویر تکلوپر

.بکشید نفس مشآرا با. نکند نشت ماسک ارهجداز  اهو که شوید  

نحوه صحیح استفاده 

 از ماسک



 

  

در  تنفسی ماسکاز  دهستفاا هنحو ايبر باید که يیگرد ردمو

 ماسک ینکهاز ا پس. ستا بینی هگیر تنظیم ،باشید شتهدا نظر

 رهشاو ا شصت نگشتاز ا ،گرفت ارقر شما رتصوروي  خوبی به

دشو محکم حسابی نبینیتا تیغهروي  ماسک تا ،کنید دهستفاا  

. و بکشید عمیق نفس ماسک خلدا مرتبه چند ،خرآ مرحلهدر 

 مطمئن. کنید اجرا تمیز نستاد بارا  2 رهشما تصویر تکلوپر

.بکشید نفس مشآرا با. نکند نشت ماسک ارهجداز  اهو که شوید  

 

 

 

 

 



 

 

 نحوه تست نشتی ماسک

 

 خویش ستدو د بارا  ماسکروي 

 تا باشید قبامر بپوشانید

 ارقر هنحوو  ماسک تنظیم

.  نزنید هم بهآن را  گرفتن

 منجارا ا یرز نمودو آز سپس

.هیدد  
 

در  هیدد منجاا عمیق دمیک 

 رفشا حالت یندر ا که تیرصو

 شتهدا دجوو ماسکدرون  مثبت

.  دشو همدآبر ماسکو  باشد

 اهو نشتی که معناست ینا به

.اردند دجون وآدر   

 آزمون فشار مثبت

 گر. ا هیدد منجاا عمیقدم  یک

 دجوو ماسکدر  منفی رفشا

 فطر به ماسکو  باشد شتهدا

 رتصو یندر ا دشو جمع خلدا

 گرفته ارقر شما رتصوروي 

ستا  

 آزمون فشار منفی

 بینی افطردر ا نشتی گرا ،باال يها نموآز دیجاا مهنگادر 

 لبهدر  نشتی چنانچه. کنید تنظیم رهبارا دو ماسکرخ داد. 

.کنید تنظیمرا  سر پشت يبندهارخ داد،  ماسک يها  

 

 

 

 



 

 

 

یبرداشتن ماسک تنفس حیروش صح  

به آن توجه شود، دقت هنگام برداشتن  دیکه با یمهم مسئله

.ماسک است  

برداشتن  یمرحله را برا 4 نیا م،یکنیم هیتوص ،یطور کل به

دیانجام ده یماسک تنفس   

دییرا بشو تانیدستها : -1 

انجام  تانیکه قبل از برداشتن ماسک با دستها یبه کار بسته

ممکن است الزم باشد آنها را با آب و د،یدهیم  

قبل از برداشتن  د،ی. اگر دستکش دار دییالکل بشو ای صابون

دیاوریدر ب تانیماسک، آنها را از دست ها  . 



دیبا دقت ماسک را بردار : -2 

کش آن استفاده  ایبرداشتن ماسک از گوشه ها، بندها  یبرا

بردن ماسک آن را از پشت جدا نیاز ب ی. برا دیکن  

 

) و بالفاصله در سطل دربسته دیماسک را لمس نکن ی(جلو دیکن

لتریو ف ییمرحله، قسمت جلو نی. در ادیندازیب  

.به شما شود یموجب انتقال آلودگ تواندیم ماسک   

دیاندازیماسک را دور ب : -3 

مصرف است . پس از استفاده  کباری یلهایعموما وس یتنفس ماسک

آن را داخل دیآلوده، با یطهایاز آن در مح  

.دیاندازیزباله ب سطل   

دییرا بشو تانیدوباره دست ها : -4 

 نکاری. با ا دییبشو گرید کباریرا  تانیاز آن دستها پس

یآلودگ چیکه بعد از برداشتن ماسک، ه دیشویمطمئن م  

.نماند یدستان شما باق بر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 گردآورنده:ندا بهرامی نسب )سوپروایزرآموزش ارتقاء سالمت(                                    


