اطالعات در خصوص التزام به استفاده از ماسک
از تاریخ  ۲۷آوریل  ۲۰۲۰میبایستی همه اشخاص باالی  ۶سال ماسک بر دهان و بینی داشته باشند:
هنگام خرید
در اتوبوس ،قطار شهری یا در قطار مسافرتی
اشخاصی که به دالیل پزشکی مجاز به استفاده از ماسک نیستند ،ملتزم به استفاده از ماسک نمیباشند( .جهت تأیید
از پزشک خودتان سوال فرمائید!)
اشخاصی که به دلیل معلولیت با قراردادن و برداشتن ماسک مشکل دارند و نیز اشخاصی که معلولیت شنوائی
دارند ،میبایستی از زدن ماسک خودداری کنند.
مالحظات و توصیهها استفاده از ماسک در دوران کرونا
از چه ماسکی میبایستی استفاده کنم؟
پوشاندن ساده دهان و بینی کافی است.
شما میتوانید شال یا دستمالی بر روی بینی و نیز دهان ببیندید
چرا میبایستی از این ماسک استفاده کنم؟
ماسک میتواند کمک کند از ابتالی دیگران جلوگیرد
ماسک میتواند مانند یک مانع عمل کند :کمک میکند تا ترشح و انتقال بزاق دهان  -به عنوان مثال هنگام صحبت
کردن ،سرفهکردن و عطسهکردن  -به دیگران نرسد.
) FFP2 und FFP3ماسکهای پارچهای دستساز ،ماسکهای طبی (یکبار مصرف) ،ماسکهای فیلتردار (
مناسب هستند.
معقول است که از ماسک استفاده شود ،حتی اگر عالئم بیماری مشاهده نشود.

مهم
رعایت تاکنونی مقررات بهداشتی و حفاظتی کماکان دارای اعتبار هستند و میبایستی حتماً بدان توجه شود .استفاده
از ماسک یک اقدام حفاظتی مکمل است.
ماسک حفاظت مطلق در قبال خطر ابتال نیست

وقتی از ماسک استفاده میکنم ،باید به چه چیزی توجه کنم؟
-

ًًقبلًازًبرداشتنًماسکًازًصورتًهموارهًدستهایً
لطفا
خودتانًراًبشوئید
هنگامًقراردادنًماسکًبرًصورتًخودً،توجهًشودًکهًسطح
داخلی آن لمس نشودً.
ماسکًراًهمیشهًازًناحیه بندهای کشیًلمسًکنید
ماسکًمیبایستیًبینی ،دهان و گونههاًراًبپوشاند.
اطرافًوًحاشیههایًماسکًمیبایستیًتنگ صورتًقرارًگیرند.
ماسکًبایدًاجازهًدهدًبهًاندازه کافی هوا برای تنفس
وارد شودً.
درًصورتًاستفادهًازًماسکًازًلمسًصورتًوًماسکًخودداریً
کنید
ماسکًمرطوبًشدهًراًباًیکًماسکًخشکًتعویضًکنیدً.

بعد از استفاده
 ماسکًراًفقط با کمک بندهای کشی از صورت خود بردارید.ماسک را از ناحیه سطوح پارچه لمس نکنیدً.
ماسکًمصرفًشدهًراًتاًزمانًشستنًدرًیکًکیسهًسربستهًقرارً
دهیدً.
 ماسک را با دمای حداقل  ۶۰درجه و حداکثر  ۹۵درجه در یکقابلمه یا در ماشین رختشوئی بشوئید
ًًخشکًشدهًاستفادهًشودً.
 فقطًازًماسکهایًشستهًوًکاملمیبایستی جریمه بپردازم ،چنانچه از ماسک استفاده نکنم؟
التزامًبهًاستفادهًازًماسکًازًتاریخًً۲۷آوریلًً۲۰۲۰دارایً
اعتبارًاستً.ازًتاریخًً۴ماهًمهًً۲۰۲۰میتواندًدرًاستانً
بادنورتمبرگًجریمهًنقدیًوضعًشودً،چنانچهًعلیهًمقرراتًالتزامً
بهًاستفادهًازًماسکًخلفیًتشخیصًدادهًشودً.
اطالعات در خصوص مقررات بهداشتی و حفاظت از امراض عفونی را در
َیل مییابید
لینک ذ
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/allgemeinehygienemassnahmen-infektionsschutz

