
   

 اطالعات در خصوص التزام به استفاده از ماسک

:باشند داشته بینی و دهان بر ماسک سال ۶ باالی اشخاص همه بایستیمی ۲۰۲۰ آوریل ۲۷ تاریخ از  

خرید هنگام  

مسافرتی قطار در یا شهری قطار اتوبوس، در  

 تأیید جهت). باشندنمی ماسک از استفاده به ملتزم نیستند، ماسک از استفاده به مجاز پزشکی دالیل به که اشخاصی

(!فرمائید سوال خودتان پزشک از  

 شنوائی معلولیت که اشخاصی نیز و دارند مشکل ماسک برداشتن و قراردادن با معلولیت دلیل به که اشخاصی

.کنند خودداری ماسک زدن از بایستیمی ،دارند  

کرونا دوران در ماسک از استفاده هاتوصیه و مالحظات  

  کنم؟ استفاده بایستیمی ماسکی چه از

. است کافی بینی و دهان ساده پوشاندن  

  ببیندید دهان نیز و بینی روی بر یدستمال یا شال توانیدمی شما

کنم؟ استفاده ماسک این از بایستیمی چرا  

جلوگیرد دیگران ابتالی از کند کمک تواندمی ماسک  

صحبت هنگام مثال عنوان به - دهان بزاق انتقال و ترشح تا کندمی کمک: کند عمل مانع یک مانند میتواند ماسک

.نرسد دیگران به - کردنعطسه و کردنسرفه کردن،  

) دارفیلتر هایماسک ،(مصرف یکبار) طبی هایکسما ساز،دست ایپارچه هایماسک FFP2 und FFP3 )

.هستند مناسب  

. نشود مشاهده بیماری عالئم اگر حتی ،شود استفاده ماسک از که است معقول  

 

 مهم

 استفاده. شود توجه بدان حتما ً بایستیمی و هستند اعتبار دارای کماکان حفاظتی و بهداشتی مقررات تاکنونی ترعای

اقدام حفاظتی مکمل است.  یک ماسک از  

 نیست ابتالخطر مطلق در قبال  ماسک حفاظت

 



   

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

هایًهموارهًدستًازًصورتًماسکًبرداشتنقبلًازًًلطفاً  -

 خودتانًراًبشوئید

سطح توجهًشودًکهًً،هنگامًقراردادنًماسکًبرًصورتًخود -

 .ًنشود لمسداخلی آن 

 لمسًکنیدًیکشبندهای ناحیه همیشهًازًماسکًراً -

 راًبپوشاند.ًهابینی، دهان و گونهبایستیًماسکًمی -

 .دنقرارًگیرًتنگ صورتًیبایستماسکًمیهایًاطرافًوًحاشیه -

 اندازه کافی هوا برای تنفسبهًاجازهًدهدًماسکًبایدً -

 .ًوارد شود

ازًلمسًصورتًوًماسکًخودداریًدرًصورتًاستفادهًازًماسکً -

 کنید

 ماسکًخشکًتعویضًکنید.ًیکًماسکًمرطوبًشدهًراًباً -

 
 بعد از استفاده

از صورت خود بردارید.  فقط با کمک بندهای کشیماسکًراً -

 ً.نکنیدماسک را از ناحیه سطوح پارچه لمس 

قرارًسربستهًًیکًکیسهزمانًشستنًدرًماسکًمصرفًشدهًراًتاً -

 دهید.ً

درجه در یک  ۹۵و حداکثر درجه  ۶۰حداقل ماسک را با دمای  -

 بشوئید ماشین رختشوئیقابلمه یا در 

 خشکًشدهًاستفادهًشود.ًًهایًشستهًوًکاملً ماسکًفقطًاز -

 
 بایستی جریمه بپردازم، چنانچه از ماسک استفاده نکنم؟می

دارای۲۰۲۰ًًآوریل۲۷ًًالتزامًبهًاستفادهًازًماسکًازًتاریخً

تواندًدرًاستانًمی۲۰۲۰ًماهًمه۴ًًاعتبارًاست.ًازًتاریخً

التزامًمقرراتًًعلیهوضعًشود،ًچنانچهًًجریمهًنقدیًورتمبرگبادن

ًتشخیصًدادهًشود.خلفیًًبهًاستفادهًازًماسک

 
را در  از امراض عفونیحفاظت اطالعات در خصوص مقررات بهداشتی و 

 یابیدمیلینک َذیل 
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