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 از ماسک تنفسی استفاده کنند؟ چه کسانی باید برای حفاظت در برابر ویروس کرونا( 1پرسش 

 

 :افراد زیر باید از ماسک تنفسی استفاده کنند(، WHO) وصیۀ سازمان بهداشت جهانی: مطابق تپاسخ

  کنند؛درمانی و افرادی که همراه بیمار هستند یا از بیمار مراقبت میخدمات بهداشتی کارکنان 

  .افرادی که بیمارند یا عالئم بیماری نظیر تب، سرفه یا عطسه را دارند 

 

 

 لتریف روس،یحفاظت در برابر کروناو یبرا P100 لتریمجهز به ف  ایدار  جیصورت کارتر مین ی( در صورت استفاده از ماسکها28پرسش 

 92 ........................................................... شود ؟ ضیتعو دیبا یآنها چه زمان

 92 دارد؟ FFP ای N95دارد مثل  لتریف یماسکها ییبهبود کارا یریماسک تاث یکربن فعال بر رو هیوجود ال ایآ(21پرسش 

 99 ................................. صورت چگونه است؟ مین یماسکها دنی( نحوه پوش91پرسش 
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 97 ( 99/9/11 خیو مجددا استفاده کرد؟ )در تار یفرابنفش ضد عفون یپرتو ایرا با حرارت  N95 یتوان ماسکها یم ای(  آ92پرسش 

 91 ( 99/9/11 خیدهد ؟ )در تار یم شیماسک را افزا ییماسک، کارا یمختلف بر رو یپارچه ا یها هیاضافه  کردن ال ای(  آ99پرسش 

 91 ( 99/9/11 خیر تارشود ؟ )د یم هیتوص N95 یماسکها ریدر ز یدن ماسک جراحیپوش ای(  آ94پرسش 

 91 .........................................................................منابع مورد استفاده:
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 م باید از ماسک تنفسی استفاده کنند؟آیا افراد سالم ه( 2پرسش 

راد درمانی باشند یا از افافراد سالم در صورتی باید از ماسک استفاده کنند که کارکنان خدمات بهداشتی پاسخ:

ثل کنند، مفعالیت می پرازدحامهای های شغلی که در مکان، در مورد برخی گروهحالنیبااکنند. بیمار مراقبت می

حضور دارند، استفاده از ماسک پزشکی معمولی یا  و... و نیز در اماکن شلوغ، مثل اتوبوس، مترو، هاکارکنان بانک

 کند.ای تمیز، برای پوشاندن دهان و بینی کفایت میی پارچههاماسکدر شرایط کمبود، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماسک مناسب برای حفاظت در برابر کروناویروس چیست؟( 3پرسش 

 پاسخ: 

 در استاندارد آمریکایی     ها توصیه شده استاقل ماسکی که برای حفاظت در برابر ویروسدر حال حاضر، حد

بدین معنی است که این فیلتر برای ذرات ”N“ . حرفاست N95ماسک 

  (.Not Oil Resistant) کندینمروغنی حفاظتی فراهم 

ها به ، این ماسکاستها کم چربی و روغن ویروسبه عبارت دیگر، چون  

 . استفادۀ صحیح، حفاظت مناسبی در برابر ویروس کرونا دارندشرط 



5 

 

  درصد 59کم نیز بدین معناست که این ماسک قادر است دست 95عدد

های با درجۀ میکرون را حذف کند. البته ماسک 3/0ذرات با اندازۀ 

 های سریو نیز ماسک N100و  N99حفاظتی باالتر مثل 

 R (R95-R99-R100 و )P (P95-P99-P100 کارایی حذف )

 مشکل است. همها بیشتری داشته و دسترسی به آن ۀولی هزین ؛باالتری دارند

 در استاندارد( های اروپاییEN معادل ماسک )N95 ،FFP2 معلق را ذرات  درصد 59کم است که دست

نیز برای  FFP2تقریباً مشابه است و ماسک  FFP2 وN95 کند. بنابراین کارایی ماسک حذف می

 اظت در برابر کرونا مناسب است.حف

 شود و حفاظت کافی فراهم توجه: این ماسک روی صورت کودکان و افرادی که ریش دارند، منطبق نمی

 کند.نمی

 

 

 

گزارش ( نانومتر 121میانگین )نانومتر  141تا  96ویروس کرونا  ۀآیا با توجه به اینکه انداز( 4پرسش 

 ها هستند؟ر به حذف آن، قادFFP2و  N95های شده است، ماسک

 پاسخ: 

 های ماسکN95  وFFP2  شوند؛ چون ی میبندطبقهمیکرون  0.3نانومتر یا   300اندازۀ ذره بر اساس

 0.3از  ترکوچکها ذرات ماسکاین  این اندازه بیشترین نفوذ را دارد؛ ولی این بدین معنی نیست که

 .کنندینممیکرون را حذف 
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  نانومتر( را هم به  0میکرون ) 0.000ها حتی اندازۀ این است که این ماسکبرخی تحقیقات نشان داده

 از اندازۀ ویروس کروناست. ترکوچککنند که درصد فیلتر می 59میزان 

 
mask/-surgical-n95-masks-pollution-com/en/blog/coronavirushttps://smartairfilters. 

 

 با ماسک جراحی وجود دارد؟ N95چه تفاوتی بین ماسک ( 1پرسش 

ترجمه  وجود دارد که در زبان فارسی هر دو، ماسک Maskو  Respiratorدر زبان انگلیسی، دو کلمۀ 

 .شودیم شناخته Maskبا عنوان  یک جراحماس یول ،Respiratorعنوان به ،N95های ماسک شوند.می

 

 

 

 

 

https://smartairfilters.com/en/blog/coronavirus-pollution-masks-n95-surgical-mask/
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  چیست؟در استانداردهای کشورهای مختلف  N95ماسکهای معادل ( 9پرسش 

 پاسخ:

در استانداردهای کشور های مختلف تحت عناوین متفاوتی شناخته می شوند. به طور کلی معادل   N95ماسکهای 

، P2استرالیا و نیوزلند  ، در کشورKN95ر استاندارد کشور چین ، دFFP2 (EN)در استاندارد اروپایی  N95ماسکهای 

در داستانداردهای مختلف  N95ماسکهای معادل و کره جنوبی کالس یک می باشد. در جدول زیر   DS FFRsژاپن 

 با هم مقایسه شده اند.

 جراحی ماسک N95 ماسک 

 Respirator Mask عنوان تخصصی

 ذرات کوچک غیرروغنی کاربرد
شده فقط ترشحات و قطرات بزرگ منتشر

 )مثل پرتاب بزاق بیمار(

 (Loose fit) رچسبانیغ (Tight fit) چسبان نوع انطباق صورت

 خیر بله اقنیاز به آزمون انطب

)توسط نیاز به آزمون کیپ بودن 

 کننده(خود استفاده
 خیر بله )در هر بار استفاده(

 هاتیمحدود

( آنهای در صورت آسیب فیزیکی )حتی به کش

یا هنگام آلودگی سطح آن با ترشحات بیمار، 

 های عفونی انداخته شود.باید در سطل زباله

 است بارمصرفکی

 هایباید در سطل زبالهه )بعد از هر بار استفاد

 (عفونی انداخته شود.

 N95های کماس جراحیهای کماس
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پایی( در کشور مشخصات این )استادارد ارو FFP2)استاندارد آمریکایی( و  N95با توجه به کاربرد گسترده ماسکهای 

 دو ماسک در جدول زیر با هم مقایسه شده اند. 

 FFP2 ماسکN95 2 ماسک 

 هر دو مشابه هم هستند باًیتقر درجۀ حفاظتی

 اروپایی آمریکایی استاندارد ساخت

 کارایی
درصد ذرات با اندازۀ  59حذف 

 میکرون 0.3
 درصد ذرات معلق 59حذف 

نیاز به آزمون 

 انطباق
 بله هبل
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 (Tight fitدر هر دو چسبان ) نوع انطباق

نیاز به آزمون کیپ 

)توسط خود بودن 

 کننده(استفاده

 بله )در هر بار استفاده( بله )در هر بار استفاده(

 هاتیمحدود
( یا هنگام آلودگی سطح آن با ترشحات بیمار، باید در سطل هادر صورت آسیب فیزیکی )حتی به کش

 انداخته شود. های عفونیزباله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظور حفاظت در برابر های جراحی بهاز ماسک N95/FFP2های ماسک یجابه توانیآیا م( 7پرسش 

 ها استفاده کرد؟ ویروس

 پاسخ: 

 N95های کماس جراحیهای کماس
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 و قادر به  اندنشده( طراحی هاروسیوهای ذرات )و ماسک عنوانبهاستفاده  منظوربههای جراحی ماسک

، این ماسک برای حفاظت در برابر حالنیباانیستند.  N95های همانند ماسک تأمین حفاظت کافی،

 .استترشحات ناشی از عطسه، سرفه و نیز برای بیمارانی که این عالئم را دارند، مناسب 

  های، ذرات کوچک موجود در هوا را فیلتر نکرده و از نشتی ناشی از لبهاثربخش طوربههای جراحی ماسک 

 .کندینمنفس کشیدن کاربران جلوگیری ماسک، هنگام 

 ای که در مواجهه با بیماران درمانیبهداشتی کارکنانآخرین گزینه، برای  عنوانبههای جراحی، ماسک

 شود.( دسترسی ندارد، استفاده میFFP2) N95های هستند و به هر دلیل به ماسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیست؟دار های فیلتردار یا سوپاپمنظور از ماسک( 8پرسش 

 پاسخ: 

  ،نامنوود و بعضوواً تصووور مووی های فیلتوورداردار را ماسووکهای سوووپا ماسووک اشووتباهبهعموووم مووردم

 در واقووش شوویر بووازدمی اسووت کووه هنگووام دم کننوود کووه سوووپا  همووان فیلتوور اسووت  سوووپا می

 .شودمی بازدم بازو هنگام  بسته 
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   تجمووش کمتوور هوووای هوووای بووازدمی اسووت کووه سووبب  ترراحووتکووار سوووپا  در واقووش خوورو

 شود.بازدمی و رطوبت در هوای ناحیۀ تنفسی کاربر می

 کنیووود، همیشوووه دقوووت کنیووود کوووه الیوووۀ  التینوووی دار اسوووتفاده میهای سووووپا اگوور از ماسوووک

 ، تغییر شکل نداده باشد.اصطالحبهیا الستیکی سوپا  سالم باشد و 

 احیووۀ تنفسووی فوورد در صووورت نقووپ سوووپا ، آلووودگی بوودون عبووور از فیلتوور ماسووک وارد ن

 دهد.شده و سالمت فرد را در معرض خطر قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار استفاده کنند؟ های سوپاپتوانند از ماسکآیا بیماران می( 6پرسش 

 پاسخ:

 از ایوون  دار بوورای افووراد سووالم، مناسووب اسووت؛ ولووی افووراد بیمووار نبایوودهای سوووپا ماسووک

هووا کووه آلوووده اسووت، بوودون عبووور بووازدمی آنها اسووتفاده کننوود. چراکووه هوووای گونووه ماسووک

 دهد.از فیلتر در محیط منتشر شده و افراد دیگر را در معرض خطر قرار می
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 دار بووورای افوووراد بیموووار و افووورادی کوووه عالئوووم تنفسوووی )توووب، سووورفه، های سووووپا ماسوووک

 .عطسه، تنگی نفس و...( دارند، نباید استفاده شود

 

یا موی صورت داشته  لیفرد نباید ریش، سب ،ستفاده از ماسکشود هنگام اچرا گفته می( 11پرسش 

 باشد؟

 پاسخ:

 های ماسوووکN95  یووواFFP2 ی بنووودطبقهفشوووار منفوووی یوووا  1های چسوووبانجوووزو ماسوووک

کننووود کوووه ها زموووانی حفاظوووت کوووافی فوووراهم میشووووند. بووودین معنوووی کوووه ایووون ماسوووکمی

، شیرتووهش، مثوول ریوو 3شوووند و هووین مووانش یووا شووکافی 2کاموول روی صووورت کیووپ طوربووه

های ماسوووک بوووا صوووورت وجوووود نداشوووته در محووول تمووواس لبوووه... و خوووال و جوووو  و لیسوووب

های ماسووک بووه داخوول ناحیووۀ در غیوور ایوون صووورت، هوووای آلوووده ممکوون اسووت از لبووهباشوود. 

 تنفسی کاربر وارد شود.

 اطمینوووان از کیوووپ شووودن آن بووور صوووورت و نیوووز،  حصوووولعالوه، نحووووۀ تنظووویم ماسوووک، بوووه

هوووا بسووویار اهمیوووت و مووودل مناسوووب ماسوووک، در اطمینوووان از کوووارایی آن انتخووواب انووودازه

 دارد.

 

 

                                                           
1. Tight Fitting 

2. Seal 

3. Gap 
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 های مختلفی موی صورت بر انطباق ماسک و آشنایی با اثرات مدلاثرگذاربرای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ 

 ی است، ببینید.دسترسقابلریش و سبیل بر انطباق ماسک، کلیپی را که در لینک زیر 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/28/WS5e584a73a31012821727ae6c.html 

 

 و تحت چه شرایطی باید تعویض شوند؟ بارکیهرچند وقت  N95/FFP2های ماسک( 11پرسش 

 پاسخ:

 کووواری   نوبوووتاند؛ بووودین معنوووی کوووه تنهوووا بووورای یوووک بارمصووورفکها یایووون ماسوووک

 با آلودگی باید تعویض شوند.  توانند استفاده شوند و پس از تماسساعته میهشت

   ،یوووک سوووری شووورایط  تیوووبوووا رعادر شووورایطی کوووه بوووا کمبوووود ماسوووک مواجهوووه هسوووتیم

 محدود مجدداً استفاده کرد.  طوربهها از آن توانیم

  نقوووپ در عملکووورد سووووپا ، تغییووور شوووکل یوووا پووواره  هرگونوووه، در صوووورت رخوووداد حوووالنیباا

نیووز ایجوواد رطوبووت زیوواد در آن بایوود  شوودن، آسوویب بووه بنوودها، ایجوواد مقاومووت تنفسووی و

 بالفاصله ماسک را تعویض کرد.
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 های جراحی چگونه است؟پوشیدن ماسک صحیح   ۀنحو( 12پرسش 

 پاسخ:

  قبوول از لمووس ماسووک تمیووز، دسووتان خووود را بووا آب و دستتناخ دتتاد ما  کنتت    نتت :

  بشویید. ثانیه 00 کمدست را خود دستان باید صابون کامالً بشویید.

خوووود اسوووتفاده هوووای کردن دسوووتتمیوووز بووورای خشوووک یکاغذه از یوووک دسوووتمالهمیشووو

و آن را درون سووووطل زبالووووه  . سووووپس، بووووا همووووان دسووووتمال، شوووویر آب را ببندیوووودکنیوووود

 بیندازید. 

   بیووورون یوووک ماسوووک جدیووود را از جعبوووه  کوووهی: هنگوووامماستتتک ما سرمستتتی   نتتت

نقوووپ، سوووورا  و  هگونووونیاطمینوووان حاصووول کنیووود کوووه ه وکنیووود  بررسووویآوریووود، آن را موووی

پوووارگی در ماسوووک وجوووود نووودارد. اگووور ماسوووک دارای نقوووپ، سوووورا  و شوووکاف اسوووت، آن را 

 .نشده( دیگری را انتخاب کنیدو ماسک جدید )استفاده انداختهدور 

   بوورای   ظتتنک   نتت  یدمستتنقستتکب ستتااس ماستتک ما س :

اینکووه ماسووک تووا حوود ممکوون بووه پوسووت شووما نزدیووک شووود، 

اسوووت اموووا محکوووم  ،خمیوووده ۀلبووو یوووک ایدار آنقسووومت بووواالی 

توانووود در اطوووراف بینوووی شوووما قووورار گیووورد. قبووول از کوووه می

اسوووتفاده از ماسوووک روی صوووورت خوووود اطمینوووان حاصووول کنیووود 

  .که این قسمت به سمت باال قرار دارد

   از طتترم م استتس ماستتک ستت  ستتکب سنتتر خ اطکن تتاخ

های پزشووکی بووه : قسوومت داخلووی بیشووتر ماسووکحاصتتک   نتت 

اسووت.  یرنگوو ،قسوومت بیرونووی کووهیدرحووال ؛اسووت رنووس سووفید

قبووول از اسوووتفاده از ماسوووک روی صوووورت خوووود، اطمینوووان حاصووول 

 .کنید که قسمت سفید ماسک به سمت صورت شما باشد

هسوووتند کوووه در پشوووت و  دارکوووشبنووود  دو یها دارااز ماسوووک یبعضووو

صووورت خووود نگووه  ی. ماسووک را جلووورنوودیگیموواطووراف سوور شووما قوورار 

 سوور تووا  اطووراف در را آن و دیبکشوو خووود سوور یبوواال را البووا بنوود ؛دیوودار

 را آن و دیبکشوو خووود سوور یبوواال را نییپووا بانوود ،سووپس. دیووده قوورار خووود

 .دیگردن خود قرار ده کینزد ،جمجمه یۀپا در

https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
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  اکنووون کووه ماسووک پزشووکی سن تتی ما   ظتتنک   نتت  ۀقطعتت :

روی سوور و صوووورت شوووما قووورار گرفتووه اسوووت، از انگشوووت اشووواره و 

 ۀلبووو ۀسوووت خوووود اسوووتفاده کنیووود توووا قسووومت خمیووودانگشوووت ش

  .باالی ماسک را اطراف پل بینی خود بچسبانید

 

 بسووته  .خووود را تمیووز کنیوود هووایدسووت: ابتوودا دمآ مدخ ماستتک

بوووه آنچوووه قبووول از برداشوووتن ماسوووک بوووا دسوووتان خوووود انجوووام 

  .، ممکن است الزم باشد که دستان خود را بشوییددیاداده

 

 بووا فقووط را ماسووک ،یکلووطور . بووهدیوونماسووک را بووا دقووت جوودا ک 

 لمووس را آلوووده ماسووک یجلووو قسوومت. دیووکن جوودا نوارهووا وها حلقووه بنوودها، ،هالبووه لمووس

  .دینکن

   دیندازیجداگانه بۀ زبالسهیکیک ماسک آلوده را در. 

  بوووارکیاند کوووه فقوووط های پزشوووکی طووووری طراحوووی شووودهماسوووک 

جوودا کردیوود، فوووراً  وقتووی ماسووک را ،اسووتفاده هسووتند. بنووابراینقابل

  .آن را درون سطل زباله بگذارید

 احتمووواالً سوووطل زبالوووه مخصوووو  بووورای  ،هوووای پزشوووکیدر محیط

شوووووده و های استفادهماننووووود ماسوووووک ،وسوووووایل بیوشووووویمیایی

 .دستکش وجود دارد

  توانووود آلووووده باشووود، کوووه ماسوووک می یرپزشوووکیدر یوووک محووویط غ

ر دهیووود. پالسوووتیکی قووورا ۀدرون یوووک کیسووو ییتنهاماسوووک را بوووه

پالسوووتیکی را  ۀکیسووو ،پالسوووتیکی را گوووره بزنیووود و سوووپس ۀکیسووو

 .سطل زباله بیندازید در

 دیگر بشویید بارکیخود را  هایپس از درآوردن ماسک، دست. 
 

 

 

 

 

https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
https://www.beytoote.com/health/prevention/mask-prevent02-diseases.html
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 چگونه است؟ N95/FFP2های صحیح پوشیدن ماسک ۀنحو( 13پرسش 

 پاسخ:
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 امووول و مطوووابق اصوووول صوووحیح بهداشوووتی  ک طوربوووهها را بووورای پوشووویدن ماسوووک بایووود دسوووت

در شوووکل  شووودهدادهمطوووابق مراحووول نشوووان ،و سوووپسوشوووو دهیووود ، شستمخصوووو  دسوووت

 زیر، ماسک را استفاده کنید.

  دقووت داشووته باشووید کووه اسووتفاده از ماسووک زمووانی موو ثر اسووت کووه همووراه بووا رعایووت اصووول

 . وشوی آن باشدبهداشت دست و شست

 لودۀ ماسک تماس پیدا نکند.با سطح آ عنواننیهبهها دست 

 

توجووه :  نحوووه پوشوویدن موودلهای مختلووف ماسووکها مووی تواتنوود متفوواوت باشوود. بوورای اطووالع 

از نحووووه پوشووویدن صوووحیح ماسوووکها بوووه توصووویه هوووای سوووازنده مراجعوووه کنیووود. بوووه عنووووان 
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نحووووه پوشووویدن انووواع ماسوووکها بوووا ویووودئو و پوسوووتر ارائوووه  3Mمثووال در وب سوووایت شووورکت 

 کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:شده است. برای 

use.pdf-for-tips-respirators-facepiece-filtering-https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m 

 

 

 شده چگونه است؟های استفادهدور انداختن و دفع ماسک ۀنحو( 14رسش پ

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجدداً استفاده کرد؟ N95/FFP2های از ماسک توانیآیا در شرایط کمبود ماسک، م( 11پرسش 

 پاسخ:

https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m-filtering-facepiece-respirators-tips-for-use.pdf
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  ،های از ماسوووک تووووانیمووودر شووورایط کمبوووود ماسوووکN95/FFP2 مجووودداً اسوووتفاده کووورد.  

یوووا  N95های یوووا شووویلد صوووورت روی ماسوووکجراحوووی یوووک ماسوووک  بووورای ایووون منظوووور،

FFP2 .بپوشید 

 های خود را بشوییدهای مشکوک دیگر، دستپس از خرو  از اتاق بیمار یا تماس. 

   اگووور از ماسوووک جراحوووی روی ماسوووکN95 دور بیندازیووود و اگووور ، آن را دیوووااسوووتفاده کرده

 ی کنید.ونضدعف، آن را تمیز و دیاکردهاز حفاظ صورت استفاده 

  سوووپس ماسوووکFFP2/N95  را بووودون تمووواس دسوووت بوووا سوووطح آن، بیووورون آورده و در

 یک کیسه بگذارید و در محلی مشخپ قرار دهید.

  توسووووط دیگوووور کارکنووووان، آن را بوووورای جلوووووگیری از اسووووتفادۀ مجوووودد ایوووون ماسووووک ،

 روی آن در  کنید.« استفاده غیرقابل»ی کنید و یک برچسب گذارعالمت

 ی احتمووالی روی سووطح خووارجی زاعفونووتام اسووتفادۀ مجوودد، بووا عواموول دقووت کنیوود هنگوو

وشوووو های خوووود را شستماسوووک، تمووواس پیووودا نکنیووود و پوووس از تعوووویض ماسوووک، دسوووت

 دهید.

 

 

 

 

 ست؟یچ یتنفس یهادر مورد ماسک  Fit test ایمنظور از آزمون انطباق ( 19 پرسش

 پاسخ:
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هووم متفوواوت اسووت برخووی از سووازندگان، بووا توجووه بووه اینکووه ابعوواد و شووکل صووورت افووراد بووا 

افوووراد  لهیوسووونیبدکننووود؛ توووا ها و اشوووکال مختلوووف تولیووود میهای خوووود را در انووودازهماسوووک

ماسوووک مناسوووب بوووا صوووورت خوووود را از نظووور انووودازه و شوووکل از طریوووق آزموووون انطبووواق، 

ماسووک روی صووورت فیووت نشووود؛ حتووی اگوور بهتوورین کووارایی انتخوواب کننوود. چراکووه اگوور 

ها حفاظوووت کوووافی را فوووراهم علت نشوووتی از لبوووهن را هوووم داشوووته باشووود، بوووهفیلتراسووویو

 کند.نمی

 

 

 

ی دیگری برای حفاظت در برابر کرونا هاماسکچه  FFP2یا  N95های غیر از ماسک(  17 سؤال

 دار هم برای حفاظت در برابر کرونا مناسب هستند؟ی کارتریجهاماسکآیا  ؟مناسب است

 :پاسخ

 FFP2یا  N95 یهاماسک  یدرمان کادر یبرا لآئروسُ دیتول یهاتیدر فعالهای درمانی، اگرچه در پروتوکل

 ای N99، N100جمله  از؛ توصیه شده است. اما در شرایط کمبود این ماسکها، می توان از سایر ماسکهای موثر

FFP3 لتریبه ف مجهز   صورتمین یهاماسک ،و همچنین P100 به شرط  دار،جیکارتر یهاماسک ای( ریز کل)ش
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 دمنده ای محرکه یروین یدارا که PAPR یهاکماس ،مجهز باشند و نیزذرات  ۀکنندحذف لتریبه ف نکهیا

 بارمصرفکی یهانسبت به ماسک یباالتر یی، کارا4هپا لتریاز فشار مثبت و ف یبرخوردار لیدلبه وهستند 

 . دارند کاربرد... و یبرونکوسکوپ مثل دارند، لآئروسُ دیتول که یپزشک ییاجرا یهارو  یدارند و در برخ

داری که کربن فعال دارند، اگر فیلتر مخصو  ذرات نداشته باشند، فقط برای های کارتریج: ماسکنکن 

. نندکینمحفاظت در برابر گازها و بخارات کاربرد دارند و برای حفاظت در برابر ویروس کرونا حفاظتی فراهم 

( Pشود، در استانداردهای اروپایی با رنس سفید )حرف ارتریج گازها و بخارات اضافه میفیلتر ذراتی که روی ک

 زیر توجه کنید(. هایشود )به شکلو در استانداردهای آمریکایی با رنس ارغوانی مشخپ می

 

 

 

 
 

دار ترکیبی گاز و بخار و صورت کارتریجتصویر ماسک نیم

 یدر استانداردهای آمریکای P100فیلتر 

 )مناسب برای ویروس کرونا(

تصویر کارتریج ترکیبی گازها و بخارات و فیلتر ذرات از نوع 

P2  در استانداردEN 

 )مناسب برای ویروس کرونا( 

                                                           
4.  HEPA 
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  P100تصویر کارتریج ویژۀ ذرات 

 )مناسب برای ویروس کرونا(

 تصویر کارتریج ماسک ویژۀ گازها و بخارات 

 )نامناسب برای کرونا(

 

 

  P100صورت مجهز به فیلتر تصویر ماسک نیم

 )مناسب برای کرونا(

)فشار مثبت و مجهز به فیلتر  PAPRتصویر ماسک 

P100 )مناسب برای کرونا( 

 

 . 

و مجدداً استفاده  یرا ضدعفون FFP2 ای N95های ماسک توانیمآیا در شرایط بحران ( 18پرسش 

 ؟کرد

 پاسخ:

 توسوووط آب یوووا محلوووول ضووودعفونی( مجووودد اسوووتفاده  وشووووشوووود بوووا شستها را نمیماسوووک(

دلیل بازشووودن منافوووذ الیووواف موجوووود در ماسوووک و همچنوووین تغییووور در چراکوووه بوووه ؛کووورد
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خوووود را از دسوووت داده و دارای آلوووودگی شوووودید  یرگووووذاریسووواختار فیزیکوووی، ماسوووک تأث

ولوووی در شووورایط ویوووژه )بووورای مثوووال، عووودم دسترسوووی بوووه تعوووداد کوووافی(،  میکروبوووی اسوووت.

تووووان تحوووت شووورایط بسووویار خوووا ، موووورد اسوووتفادۀ طووووالنی یوووا را موووی N95هوووای ماسوووک

اسوووتفادۀ مجووودد  محووودود قووورار داد. ایووون شووورایط شوووامل اسوووتفادۀ صوووحیح، سوووالم بوووودن 

ماسووک، آلوووده نبووودن بووه ترشووحات تنفسووی یووا مایعووات بوودنی و عوودم اشووکال در تووونفس 

 هووانآشووود. حتووی اگوور ایوون شوورایط مهیووا باشوود، در تعووداد دفعووات اسووتفادۀ مجوودد از می

ه، تعوووووداد دفعوووووات اسوووووتفادۀ مجووووودد را در  دکننووووودیتولیی وجوووووود دارد. هاتیمحووووودود

های کنووود. اگووور ایووون تعوووداد در  نشوووده باشووود، نبایووود از پووونج بوووار بیشوووتر شوووود. ماسوووکمی

هوووا را نبایووود بوووا موووایکروویو یوووا اسوووپری الکووول اسوووتریل کووورد. بوووا ایووون رو  شووودهاستفاده

ها مضووور اطمینوووان یافوووت. ر میکروارگانیسووومو سوووای SARS-COV-2تووووان از انهووودام نموووی

ها تغییوور کنوود و کووه ابتوودا گفتووه شوود، ممکوون اسووت شووکل ماسووک طورهمووانعووالوه بوور ایوون، 

ها اثووور محوووافظتی خوووود را از شوووود ماسوووکبوووه الیووواف فیلتووور آسووویب برسووود، کوووه باعووو  می

 دست دهند.
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 تفاده کرد؟در شرایط بحران دوباره اس توانیمهای پزشکی را آیا ماسک( 16پرسش 

ایووون اسوووت کوووه کارکنوووان درموووانی بووورای چنووود بیموووار از یوووک ماسوووک  5منظوووور از اسوووتفادۀ مجووودد

بپوشووند. در ایوون شوورایط کووادر  مجوودداًاسووتفاده کننوود؛ ولووی بوورای هوور بیمووار ماسووک را بردارنوود و 

درموووان بایووود مراقوووب باشوووند کوووه سوووطح خوووارجی ماسوووک را لموووس نکننووود و برداشوووتن و گذاشوووتن 

 ها و بادقت انجام شود. بهداشت دستماسک با رعایت 

هووای پزشووکی بایوود ماسووک طوووری بووه سوومت داخوول تووا شووود کووه بوورای اسووتفادۀ مجوودد از ماسووک

درون یووک کیسووه یووا  تاشوودهاحتمووال تموواس بووا سووطح خووارجی آن کوواهش یابوود؛ سووپس ماسووک 

، توجووه داشووته باشووید البتووههای بعوودی نگهووداری شووود. ظوورف پالسووتیکی دربسووته بوورای اسووتفاده

 6مووودتیطووووالنشووووند، بووورای اسوووتفادۀ زدن بسوووته مییی کوووه بنووودهای آن از طریوووق گووورههاماسوووک

افتووود، بووورای اسوووتفادۀ مجووودد دور گوووو  می هووواآنهوووایی کوووه بنووود اند؛ اموووا آن ماسوووکمناسوووب

هوووای پزشوووکی در صوووورت مرطووووب ترند. همچنوووین، در نظووور داشوووته باشوووید کوووه ماسوووکمناسوووب

 فس باید تعویض شوند. فیزیکی یا مشکل شدن تن بیآسشدن، 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5.  re-use 

6.  Extended use 



25 

 

از  توانیچقدر است؟ آیا در شرایط بحران م FFP2یا  N95های ماسک مصرفخیتار( 21پرسش 

 تاریخ گذشته استفاده کرد؟ FFP2یا  N95های ماسک

 پاسخ:

 طور بوووه ودر  شوووده اسوووت  هوووای آنبندبسوووتهها معمووووالً روی ایووون نووووع ماسوووک مصوورفخیتار

 .است الس دو مدت یبرا معمول،

 ی شوووده و دارنگوووههای تووواریخ گذشوووته کوووه بوووه دور از آلوووودگی در شووورایط بحوووران، از ماسوووک

 استفاده کرد.  توانیمسالم باشند، 

 

ها به چه استاندارد روی ماسک یگذارها به چه معناست؟ عالمتهای روی ماسکعالمت( 21پرسش 

 صورت است؟

 پاسخ:

  بووووور اسووووواس آخووووورین ویووووورایش اسوووووتاندارد اروپوووووا(EN149:2001+A1:2009 ،)

 شود: ی میگذارعالمتزیر  صورتبه FFP های ماسک

  حوووورفA  مخفووووفAmendment  معنووووی  طووووورنیاکووووه  اسووووتیووووا الیحووووۀ اصووووالحی

بووه ایوون ویوورایش از اسووتاندارد اضووافه  0005اصووالحی کووه در سووال  ۀاولووین الیحووشووود: می

 .گردید

  حرفR   مخففReusable .است؛ به معنی چندبار مصرف 

 رف حNR   مخففNon Reusable بارمصرفکاست؛ به معنی ی. 
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  حووورفدو CE  ی روبوووهچهووواررقمبوووه هموووراه کووود( روی آن هماننووودCE0121)  یوووا

(CE0086)  شوووومارۀNotified Body  ۀ اسووووتاندارد صووووادرکنندمرجووووش مربوووووط بووووه

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایی کاستاندارد آمری

 (  ENاستاندارد اروپایی )
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 تشخیص داد؟  8یهای تقلبرا از ماسک 7های اصلماسک توانیچگونه م( 22پرسش 

  

 

 پاسخ:

 ها بایوود از مراکوووز ای نیسووت. اصوووالً ماسووکهای تقلبووی کووار سوووادهگوواهی تشووخیپ ماسووک

 تهیه شوند.  دییتأمعتبر و مورد 

 های چشوومی از جملووه اینکووه سوووپا  ماسووک سووالم باشوود و تغییوور شووکل بووا برخووی بازرسووی

 اصل کرد. تا حدودی از اصل بودن آن اطمینان ح توانیمنداشته باشد، 

  در آمریکوووووا سوووووازمانNIOSH عالموووووت   و کوووووردهآزموووووون ها را ماسوووووکApproved”  

“NIOSH شودها در  میروی آن. 

 

                                                           
7.  Genuine 

8.  Fake 
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های پزشکی عنوان جایگزین ماسکای بههای پارچهاز ماسک توانیآیا در شرایط بحران م( 23پرسش 

 استفاده کرد؟

 پاسخ:

 باید قادر باشند که از نفوذ خون و  های جراحیی، ماسکهای پزشکهای قانونی  ماسکاستاندارد بر اساس

 مشخپ نیست که . ازآنجاکهعفونی به پوست، دهان و دیگر غشاهای مخاطی محافظت کنند عاتیما گرید

 وسیلۀ عنوانبهها توانند چنین انتظاری را فراهم کنند، پس این ماسکای تا چه حد میهای پارچهماسک

به منظور رفع نیاز فوری ماسک های یکبار مصرف و بحران هایی که ، حالنیااب .شودینمحفاظتی توصیه 

در اثر کمبود ماسک ایجاد می شود، بسیاری از مردم  شروع به ساخت ماسک از پارچه های مختلف می 

کرده اند. اگرچه این گونه ماسک ها ممکن است تا حدودی حفاظت ایجاد کند. اما میزان حفاظت آنها  بسیار 

است می کنند. در برخی مطالعات مشخص شده است که  N95ر از ماسک های جراحی و ماسک های کمت

 N95 یماسک ها برابر 51کمتر از ماسک های جراحی و نصف اثربخشی ماسک های پارچه ای )خانگی( 

است. مطالعه دیگری نشان داده است که ماسک های جراحی در مقایسه با ماسک های خانگی درآزمون 

 برابر عملکرد بهتری داشتند.  2برابر و در مسدود نمودن قطرات تنفسی در آزمون سرفه 9لتراسیون باکتریایی  فی

توجه داشته باشید این ماسکها صرفا برای مصارف عمومی و به منظور پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفه 

ر ط بحرانی، چنانچه پرسنل درمانی مجبودر شرای و عطسه کاربرد دارند و استریل بودن آنها بسیار مهم است.

به استفاده از این ماسک ها شدند، باید احتیاطات الزم را انجام دهند و آن را به همراه شیلدهای صورت 

 استفاده کنند. 

 

 

ایهپارچهای کماس های جراحیکماس    
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 برای اینکه ماسک اثر حفاظتی داشته باشد، چه نکات مهمی را باید مدنظر قرار داد؟( 24پرسش 

 پاسخ:

  ماسکانتخاب صحیح نوع 

  اطمینان از کارایی فیلتر آن 

 نحوۀ استفادۀ صحیح 

 شدن آن روی صورت تنظیم ماسک و انطباق یا کیپ 

 قبل و پس از پوشیدن ماسک ی و رعایت بهداشت دست،دارنگه 

های پزشکی، برای حفاظت کارکنان درمانی چه کارهایی کل در شرایط کمبود ماسک طوربه(  21پرسش 

 توانیم بکنیم؟می

 یبوورا توووانیموو یپزشووک یهوواماسووک کمبووود طیدر شوورا کووه ییکارهووااز  یبرخوو خ:پاستت

  است: ریزانجام داد، به شرح  یکارکنان درمان حفاظت

 ی هاسوووکیرای کوووه در معووورض های پزشوووکی  کارکنوووان درموووانیدر شووورایط کمبوووود ماسوووک

ای ی زمینوووههوووایمووواریبیی را کوووه هووواآنبووواالتری از کرونوووا هسوووتند، نظیووور بیمووواران مسووون، 

 دارند یا باردار هستند، از بیماران مشکوک یا آلوده به کرونا جدا کنید. 

 ای را کوووه مبوووتال بوووه بیمووواری کرونوووا شوووده و بهبوووود در صوووورت امکوووان کارکنوووان درموووانی

افووورادی کوووه بوووه  چراکوووهکرونوووایی تخصووویپ دهیووود؛  موووارانیبموووراقبین  عنوانبوووه، انووودافتهی

ای از مصووونیت پیوودا کوورده ، ممکوون اسووت درجووهدانووافتهشووده و بهبووود ی مبووتالایوون بیموواری 

 باشند. البته این موضوع هنوز ثابت نشده است.
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  )از شووویلد صوووورت بووورای پوشووواندن جلوووو و اطوووراف صوووورت )بووودون اسوووتفاده از ماسوووک

 استفاده کنید.

 بووه فیلتوور هپووا کووه قووادر بووه افووزایش نوور  تعووویض هوووای تمیووز بووه اتوواق  مجهووزهووای از فن

ده کنیووود. بوووا ایووون کوووار ریسوووک سووورایت آلوووودگی بوووه افووورادی کوووه بیمووواران باشووود، اسوووتفا

 یابد. شوند، کاهش میحفاظت تنفسی ندارند و به اتاق بیماران وارد می

 هوووای خوووانگی آخووورین راهکوووار، در شووورایط نبوووود ماسوووک پزشوووکی از ماسوووک عنوانبوووه

هووا، جووزو تجهیووزات حفاظووت فووردی اسووتفاده کنیوود. ولووی توجووه داشووته باشووید ایوون ماسووک

در حفاظوووت از کارکنوووان درموووان ناشوووناخته اسوووت و  هووواآنسووووب نشووووند؛ چوووون کوووارایی مح

هووا بهتوور ی ایوون گزینووه بایوود احتیوواط کنیوود. ایوون ماسووکریکارگبووهبوورای همووین، هنگووام 

اسووت بووه همووراه شوویلد صووورت اسووتفاده شوووند و کوول صووورت )جلووو و اطووراف و زیوور چانووه( 

 را در بربگیرند.

 هایی است؟ی پزشکی برای چه فعالیتهاماسکک، اولویت استفاده از در شرایط کمبود ماس( 29پرسش 

در اسووتفاده  ریوواز جملووه موووارد ز هوواتیووفعال از یبرخوو ماسووک، کمبووود طیشوورا در پاستتخ:

 :دارند تیاولو یپزشک یهاکاز ماس

 ها و پورسیجرهای پزشکی ضروری.جراحی 

 وجود دارد.ی ترشحات و پاشش در آن نیبشیپای که ی مراقبتیهاتیفعال 

 ریناپذاجتنابچهره است یا تماس مستقیم با بیماران آلوده بههایی که مستلزم مواجهۀ چهرهفعالیت 

 است.

  های ۀ آئروسُل، مثل برونکوسکوپی، ساکشن، اینتوبه و... در شرایط نبود ماسکجادکنندیافعالیتهایN95. 
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دار برای استفاده عموم مردم های فیلترو به طور کلی ماسک N95چرا استفاده از ماسکهای ( 27پرسش 

 شود؟توصیه نمی

 SARS-Cov-2می تواند در برابر قطرات تنفسی کوچک مثل قطرات حاوی  N95ماسک های چه اگر :پاسخ

استفاده از این نوع ماسک ها   CDCو  WHOحفاظت ایجاد کند. اما، در شرایط حاضر مراجع معتبر بهداشتی مثل 

  ها را برای عموم مردمالزامی دانسته و به دالیل زیر این ماسک مراقبت های بهداشتیمراکز را فقط برای پرسنل 

 توصیه نمی کند:

افرادی که از این ماسکها استفاده می کنند باید آموزشهای تخصصی در مورد نحوه پوشیدن ، تنظیم و کیپ  (9

قرار گیرند چرا  (fit test)ق کردن ماسک بر روی صورت بببینند. همچنین می بایست تحت آزمون انطبا

 که هرگونه نشتی از لبه های ماسک و نیز آب بندی نامناسب می تواند منجر به کاهش اثربخشی ماسک شود.

، استفاده از این نوع ماسک ها می توانند باعث ایجاد ناراحتی و  N95 یماسک ها به علت انطباق چسبان (2

 برای مدت زمان طوالنی دشوار می سازد.خفگی در فرد شوند و استفاده از آن ها را 

درمان و  -محدود است و استفاده عموم از این ماسکها دسترسی پرسنل بهداشت N95 یماسک هامنابع  (9

 افراد دارای مشاغل حساس را دشوار می سازد.
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برای  P100در صورت استفاده از ماسکهای نیم صورت کارتریج دار یا  مجهز به فیلتر ( 28پرسش 

 در برابر کروناویروس، فیلتر آنها چه زمانی باید تعویض شود ؟ حفاظت

تعیین زمان تعویض فیلتر یا کارتریج به دلیل اینکه به مدت استفاده و نیز میزان انجام فعالیتهای ایجاد پاسخ: 

به طور کلی فیلتر یا کارتریج زمانی باید تعویض شود کننده آئروسل در هر شیفت کاری دارد، مشکل است. 

تنفس در آن سخت شود. برای افزایش طول عمر این ماسکها می توان از یک سری پد یا که مرطوب شود یا 

کاور پارچه ای یکبار مصرف بر روی کارتریج یا فیلتر ماسکهای نیم صورت استفده کرد و در پایان هر شیفت 

 . آنها را دور انداخت تا بدین ترتیب طول عمر فیلتر یا کارتریج افزایش یابد

 N95فیلتر دارد مثل آیا وجود الیه کربن فعال بر روی ماسک تاثیری بهبود کارایی ماسکهای (26پرسش 

 دارد؟ FFPیا 

خیر، وجود الیه کربن فعال بر روی این ماسکها برای جذب تراکم های خیلی پایین گازها و بخارات و پاسخ: 

 ها در حذف کروناویروس بی تاثیر است. حذف بو کاربرد دارد و در میزان کارایی فیلتراسیون آن
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 چگونه است؟نحوه پوشیدن ماسکهای نیم صورت ( 31پرسش 

های فشار مثبت و فشار منفی به های تنفسی و نحوه انجام آزموندر شکل زیر نحوه پوشیدن ماسک پاسخ:    

های فشار مثبت و فشار منفی دهد. آزمونمنظور حصول اطمینان از جایگیری ماسک بر روی صورت را نشان می

 بایست در هر بار استفاده از ماسک، توسط کاربران این ماسکها انجام شوند.می

 . تسمه گردنی ماسک را به پشت گردن بیاندازید.1

 
 های الستیکی را پشت و روی سر قرار دهید.. تسمه0

 
. برای اینکوه مواسوووک کامالً روی صوووورت قرار گیرد، 3

رف ماسووک را بکشووید و محکم کنید. های دو طتسوومه
سووپس برای اینکه مطم ن شوووید ماسووک کامالً بر روی 

های فشار مثبت ندارد، آزمون صوورت قرار گرفته و نشتی
 را انجام دهید.زیر و فشار منفی مندر  در شکل 

 

  های تنفسی نیم صورتنحوه پوشیدن و تنظیم کردن یک نمونه از ماسک
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 :م فی فشام آزماخ مراحک

ورودی هوا را بووا گووذاشوووتن کف دسوووت روی  ییچووهدر -1

 کانیستر/کارتریج مسدود کنید.

ثانیه  10مدت حداقل انجام داده و به یآرامبوهعمول دم را  -0

 نفس خود را حبس کنید.

 هشدماسک تاحدودی منقبض صورتی  یقطعه کهیدرصورت -3

صووورتی مشوواهده نشووود،  یقطعهطرف داخل و هین نشووتی به

مناسبی روی صورت شما قرار  نحوبدین معناسوت که ماسک به

 د.نشتی ندارن ،صورتی وسیله یقطعهگرفته و شیر بازدمی و 

 :مثبب فشام آزماخ مراحک

کف دسووتتان را روی شوویر بازدمی ماسووک قرار دهید تا  -1

 .شودوا از آن مسدود خرو  ه

 انجام دهید. یآرامبهعمل بازدم را  -0

ی نحو صحیح روحفاظت تنفسی به ییلهوس کهیدرصورت -3

داخل  یصووورت شووما قرار گرفته باشوود، فشووار جزئی مثبت

طرف بیرون برآمده به ماسک وجود آمده وصورتی به یقطعه

طعه قبین ، هین نشتی به طرف بیرون یگردعبارتبه شود؛یم

 .شودینمایجاد  ،صورتی و صورت

 

 ی نیم صورت کارتریج دارهاماسکی بندنشتی هاآزمونانجام  ینحوه
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توان شست و ضوعفونی آیا ماسکهای نیم صورت کارتریج دار مجهز به فیلتر  ذرات  را می( 31پرسش 

 کرد؟

 

 پاسخ: 

تریج و فیلتر( را می توان به شیوه زیر شست و بخش سلیکونی ماسکهای نیم صورت کارتریج دار )به غیر از کار

 ضدعفونی کرد:

 ها را از آن خار  کنید.قطعات ماسک را باز کنید و فیلترها، کارتریج

قطعه صورتی و اجزاء آن را با آب گرم و یک ماده پاک کننده مالیم یا پاک کننده توصیه شده توسط سازنده 

شود از یک برس مویی )نه ای آلی استفاده نشود(. توصیه میهوسیله حفاظت تنفسی شستشو دهید )از حالل

 سیمی( برای تمیز کردن وسیله حفاظت تنفسی استفاده کنید.

درجه سانتیگراد(، به طور کامل شستشو دهید. باقی ماندن عوامل  94ماسک را با آب گرم تمیز و جاری )حداکثر 

 هایع  ایجاد درماتیت و یا سبب تخریب بخشضد عفونی کننده بر روی قطعه صورتی ماسک، می تواند با

 های فلزی وسیله حفاظت تنفسی شود.الستیکی یا خوردگی بخش

در صورتیکه پاک کننده، حاوی عامل ضد عفونی کننده نباشد، قطعات ماسک را به مدت دو دقیقه در یکی از 

بمنظور از بین  % 00ایزوپروپیل الکل  های زیر غوطه ور نمائید و یا وسیله حفاظت تنفسی را با استفاده ازمحلول

 ها گندزدایی نمایید:بردن میکروب

پی پی ام کلرین( که از افزودن تقریبا یک میلی لیتر ماده سفید کننده به یک  90. محلول هیدروکلریت )الف
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 شود.گراد تهیه میدرجه سانتی 93لیتر آب با دمای 

گرم یدورآمونیم/ یدید  4تا  9میلی لیتر تنتور ید ) 4/0( که از افزودن تقریبا پی پی ام ید 90ب. محلول آبی ید )

 شود.درجه سانتی گراد تهیه می93درصد( به یک لیتر آب با دمای  99سی سی الکل 100پتاسیم/ 

قطعات ماسک را با استفاده از پارچه بدون پرز خشک کنید و یا اجازه دهید در هوای تمیز، توسط جریان هوا 

 شک شوند. سپس آنها را در درون یک کیف پالستیکی تمیز و خشک نگهداری نمایید.خ

 برای کسب اطالعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه کنید:

https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-

potential-exposure-to-coronaviruses.pdf 
 

از چه منابعی می توان به فیلم های آموزشی و اطالعات تکمیلی در خصوص ماسکهای ( 31پرسش 

 تنفسی دسترسی داشت؟

 پاسخ:  

برای دستیابی به اطالعات تخصصی از جمله پوسترها ویدئوهای آموزشی در مورد نحوه پوشیدن مساکهای 

تنفسی می توان به استانداردها و وب سایت سازندگان ماسکها مراجعه کرد که برخی از بهترین آنها از طریق 

 لینکهای زیر قابل دسترسی است:

https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/training_videos.html 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1479579O/3m-vflex-wear-it-right-poster-lr.pdf 
fuse.pd-for-tips-respirators-facepiece-filtering-https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m 

-respirator-facepiece-filtering-fold-flat-3m-a-using-for-https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips

210.mp49 
8210.mp4-respirator-facepiece-filtering-3m-a-using-for-https://multimedia.3m.com/mws/media/1793204O/tips 

 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-potential-exposure-to-coronaviruses.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-potential-exposure-to-coronaviruses.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/training_videos.html
https://multimedia.3m.com/mws/media/1479579O/3m-vflex-wear-it-right-poster-lr.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1796527O/3m-filtering-facepiece-respirators-tips-for-use.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips-for-using-a-3m-flat-fold-filtering-facepiece-respirator-9210.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793207O/tips-for-using-a-3m-flat-fold-filtering-facepiece-respirator-9210.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793204O/tips-for-using-a-3m-filtering-facepiece-respirator-8210.mp4
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را با حرارت یا پرتوی فرابنفش ضد عفونی و مجددا استفاده  N95ن ماسکهای آیا می توا  (32پرسش 

 ( 11/1/66)در تاریخ  کرد؟

 
 پاسخ: 

نزا مطالعاتی در زمینه امکان ضدعفونی و استفاده مجدد از ادر چند سال اخیر و به ویژه در جریان اپیدمی آنفلو

پرتوی روشهای مختلف از جمله  ین مطالعاتفته است. در ادر شرایط کمبود ماسک صورت گر N95ماسکهای 

ستشو با بخار آب و ... مورد شتشو با آب گرم، س، شالکل و مواد ضدعفونی دیگر درفرابنفش، غوطه ور کردن 

 ارزیابی قرار گرفته است. 

 روش ضدعفونی ماسکها باید از چهار ویژگی زیر برخوردار باشند:باید توجه داشت 

 ال کرونا ویروس( موثر باشنددر برابر ارگان هدف )مث-9

 به فیلتراسیون ماسک آسیب وارد نکند-2

 انطباق یا فیت بودن ماسک را تحت تاثیر قرار ندهد-9
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 برای کاربر ماسک ایمن باشد )ماده شیمیایی باقی مانده ای در ناحیه تنفسی کاربر به جا نگذارد(-4

 ماسک شود، ماسکهای فیلتر دارد حفاظتی فراهمچرا که اگر روش ضدعفونی منجر به آسب فیلتر یا فیت نشدن 

( ، روش ضدعفونی که هر چهار معیار فوق را داشته باشد، 2121ماس  27نخواهند کرد. تا تاریخ انتشار این مطلب )

 وجود ندارد .

 و همکاران  انجام شد تابش پرتو فرابنفش به عنوان رو  موثر ضدعفونی  Lindsleyتوسط  0019در بررسی که سال 

 که اخیرا توسط دانشگاه استانفورد انجام و در تاریخ نیز در تحقیقیبه منظور استفاده مجدد ماسکها توصیه شد. 

در دمای در فرهای خانگی ماسک  آلودگی زدایی به صورت غیر رسمی و توصیه ای منتشر شد،  0000مارس  00

دقیقه برای آلودگی زدایی و استفاده  91یا بخار آب جوش به مدت دقیقه  30به مدت  و درجه سانتی گراد 00

ماسکها  بر رویاستفاده از الکل و مواد ضدعفونی مجدد از ماسک توصیه شده است. در مطالعاتی هم که در زمینه اثر 

یون آن را و کارایی فیلتراس برده را از بین ماسکها  یبرهای میکروف الکتریکیشارژ انجام شد، مشخص شد این مواد 

بر خطرناک راک برایکلر باقی مانده ناشی از کاربرد مواد ضدعفونی بر پایه کلر می تواند ضمن اینکه  .کاهش می دهد

 باشد. 

 با توجه به موراد فوق :

ممکن است کارایی  N95برخی از روشهای آلودگی زدایی مثل حرارت  ماسکهای فیلتر دار از جمله اگر چه 

 در حال حاضر توصیه نمی شود: ن روشها ایفیلتراسیون را حفظ کند، ولی به دالیل زیر

 به طور رسمی توسط مراکز معتبر علمی تایید نشده است. هنوز نتایج این تحقیقات -9

 ماسکها بررسی نشده است. ) Fitروشهای آلودگی زدایی از جمله حرارت بر انطباق )برخی از هنوز اثر  -2

 بررسی دارد. آلودگی زدایی و استفاده مجدد نیاز بهتعداد دفعات -9 
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بر روی ماسکهای  بدون سوپاپ انجام شده است و کارایی روشهای آلودگی زدایی تا کنون مطالعات انجام شده  -4

 است، شود.سوپاپ که عمدتا از جنس سیلیکون ممکن است منجر به تخریب  از جمله حرارت

یی ماسک را افزایش می آیا اضافه  کردن الیه های پارچه ای مختلف بر روی ماسک، کارا(  33پرسش 

 ( 11/1/99)در تاریخ دهد ؟ 

 پاسخ: 

گر چه ممکن است افزودن تعداد الیه های متعدد بر روی ماسک ممکن است کارایی فیلتراسیون را افزایش دهد، 

می تواند سبب شود که هوا به جای عبور از فیلتر از لبه ولی به دلیل اینکه مقاومت تنفسی را افزایش می دهد 

 اسک وارد سیستم تنفسی شود و عمال استفاده از ماسک را بی تاثیر کند. های م

)در تاریخ توصیه می شود ؟  N95آیا پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسکهای (  33پرسش 

11/1/99 ) 

 پاسخ: 

از این جهت که می توان مانع از انطباق کامل ماسک بر روی  N95پوشیدن ماسک جراحی در زیر ماسکهای 

برای افزایش طول عمر آنها  N95اربران شود، مجاز نیست ولی پوشیدن ماسک جراحی بر روی ماسکهای صورت ک

 و امکان استفاده مجدد توصیه می شود. 
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