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داوطلبين ساخته شده و از لحاظ 
 ک جايگزينی برای ماسک طبی

بتوانند شما را از ويروس محافظت کنند و 
 ده قرار بگيرند که با رعايت فاصله

نبايد برای ماسک های خانگی 

 اطالعات در مورد ماسک های تهيه شده در خانه
ماسک های غير طبی ممکن است به حفاظت از افراد پيرامون شما کمک 

فاصله  می دهند باالخص هنگامی که برقراری

ايگزينی برای فاصله گذاری فيزيکی، شستن 

استفاده از ماسک غير طبی در صورتی که شما به طور مرتب صورت 
  .خود را لمس کنيد می تواند خطر افزايش عفونت را به همراه داشته باشد
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  استفاده از ماسک خانگی

                  
داوطلبين ساخته شده و از لحاظ يکی از اين ماسک تهيه شده در خانه توسط 
ک جايگزينی برای ماسک طبیاين ماس. کيفی مورد آزمايش قرار نگرفته است

بتوانند شما را از ويروس محافظت کنند و  ثابت نشده که ماسک های خانگی
ده قرار بگيرند که با رعايت فاصلهصورتی می توانند مورد استفا

ماسک های خانگی  .ها همراه باشند و شستن دست 
 . مورد مصرف قرار گيرند سال

اطالعات در مورد ماسک های تهيه شده در خانه
ماسک های غير طبی ممکن است به حفاظت از افراد پيرامون شما کمک 

می دهند باالخص هنگامی که برقراریآن ها محافظت ارايه 
  .گذاری فيزيکی دشوار باشد

ايگزينی برای فاصله گذاری فيزيکی، شستن استفاده از ماسک غيرطبی ج
  . و پايش سالمت شما نيست

استفاده از ماسک غير طبی در صورتی که شما به طور مرتب صورت 
خود را لمس کنيد می تواند خطر افزايش عفونت را به همراه داشته باشد
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استفاده از ماسک خانگی
                

اين ماسک تهيه شده در خانه توسط 
کيفی مورد آزمايش قرار نگرفته است

  .نيست
ثابت نشده که ماسک های خانگی

صورتی می توانند مورد استفادرتنها 
 ی فيزيکیگذار

سال 2کودکان زير 
 

اطالعات در مورد ماسک های تهيه شده در خانه
  ماسک های غير طبی ممکن است به حفاظت از افراد پيرامون شما کمک

 .کنند
  آن ها محافظت ارايه

گذاری فيزيکی دشوار باشد
 استفاده از ماسک غيرطبی ج

و پايش سالمت شما نيست دست ها،
  استفاده از ماسک غير طبی در صورتی که شما به طور مرتب صورت

خود را لمس کنيد می تواند خطر افزايش عفونت را به همراه داشته باشد
 
 
 



  خود استفاده کنيد؟ از ماسک خانگیچگونه 
ها در زمانی که شما از ماسک استفاده می کنيد سطح خارجی ماسک شما می تواند با ميکروب 

آلوده شود و در صورتی که به طور مرتب صورت خود را لمس کنيد می تواند خطر 
 .عفونت را افزايش دهد

  
 .اطمينان حاصل کنيد که ماسک تميز و خشک است) 1
  
پيش ازدست زدن به ماسک دست های خود را با آب گرم و صابون برای مدت ) 2

اگر امکان شستشوی دست هايتان را نداريد از ضدعفونی کننده . ثانيه بشوييد 20حداقل 
 .درصد استفاده کنيد 60ی دست با پايه ی الکل حداقل 

  
  .اطمينان حاصل کنيد که موهايتان از صورت تان فاصله داشته باشد) 3
  
ماسک را بر روی بينی و دهان خود قرار داده و بندها يا کش های ماسک را روی ) 4

  .سر يا گوش خود قرار دهيد
  
ماسک را تنظيم کنيد تا مطمين شويد که بينی و دهان شما در صورت لزوم کامل ) 5

ماسک بايد به صورت يکنواخت و متناسب روی گونه های شما قرار . پوشانده می شود
  .چ فاصله ای با آن نداشته باشدبگيرد و هي

   
دست های خود را دوباره به همان روشی که قبل از پوشيدن ماسک شسته بوديد ) 6

  .بشوييد
  

  :نکته ی مهم
هنگامی که از ماسک استفاده می کنيد مهم است که ماسک و صورت خود را لمس 

خود را با آب اگر به ماسک يا صورت خود دست زديد بايد بالفاصله دست های . نکنيد
همچنين می توانيد از ضدعفونی کننده ی . ثانيه بشوييد 20گرم و صابون به مدت حداقل 

 .درصد استفاده کنيد 60دست با پايه ی الکل حداقل 
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. ثانيه بشوييد 20دست های خود را با آب گرم و صابون برای مدت حداقل 
تان مقدور نباشد می توانيد از ضد عفونی کننده ی دست با 

برای برداشتن ماسک از صورت بندها يا کش های ماسک را از پشت 
سعی کنيد بخش خارجی ماسک را در هنگام برداشتن آن 

ز منزل هستيد ماسک را به طور موقت در يک کيف 
اطمينان حاصل کنيد که زيپ کيف را در هنگامی که 

ثانيه بشوييد يا اگر شستن دست ها مقدور نبود 

اگر تصميم داريد ماسک را دوباره استفاده کنيد حتما پيش از استفاده ی 
می توانيد آن را با آب گرم و صابون بشوييد يا با ساير 

Health Canada برای . تهيه شده است

canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus 
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 خود را برداريد چگونه ماسک خانگی

دست های خود را با آب گرم و صابون برای مدت حداقل 
تان مقدور نباشد می توانيد از ضد عفونی کننده ی دست با اگر شستن دست هاي
 .درصد استفاده کنيد 60پايه ی الکل حداقل 

برای برداشتن ماسک از صورت بندها يا کش های ماسک را از پشت 
سعی کنيد بخش خارجی ماسک را در هنگام برداشتن آن . گوش خود آزاد کنيد

 .از صورت لمس نکنيد

ز منزل هستيد ماسک را به طور موقت در يک کيف اگر در خارج ا
اطمينان حاصل کنيد که زيپ کيف را در هنگامی که . پالستيکی قراردهيد

 .ماسک در آن قرار دارد به طور کامل ببنديد

ثانيه بشوييد يا اگر شستن دست ها مقدور نبود  20دست های خود را برای 
 .از ضد عفونی کننده ی دست استفاده کنيد

اگر تصميم داريد ماسک را دوباره استفاده کنيد حتما پيش از استفاده ی 
می توانيد آن را با آب گرم و صابون بشوييد يا با ساير . مجدد آن را بشوييد

 . لباس شويی های خود شستشو دهيد
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چگونه ماسک خانگی
  
دست های خود را با آب گرم و صابون برای مدت حداقل ) 1

اگر شستن دست هاي
پايه ی الکل حداقل 

  
برای برداشتن ماسک از صورت بندها يا کش های ماسک را از پشت ) 2

گوش خود آزاد کنيد
از صورت لمس نکنيد

  
اگر در خارج ا) 3

پالستيکی قراردهيد
ماسک در آن قرار دارد به طور کامل ببنديد

  
دست های خود را برای ) 4

از ضد عفونی کننده ی دست استفاده کنيد
  
اگر تصميم داريد ماسک را دوباره استفاده کنيد حتما پيش از استفاده ی ) 5

مجدد آن را بشوييد
لباس شويی های خود شستشو دهيد

   
  

اطالعات اين جزوه با استفاده از منابع اينترنتی 
اطالعات بيشتر مراجعه کنيد به

OttawaPublicHealth.ca/Coronavirus
disease-covid-19.html


