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  (COVID-19) 19-شرايط كوويددر مورد استفاده از ماسك در  راهنمايي
 موقت ييراهنما

  سازمان جهاني بهداشت                                                                                  2020ژوئن  5
  *بهاره عطاران

  تهران، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم زيستي، گروه ميكروبيولوژي
  b.attaran@alzahra.ac.ir: مترجم مسئول، پست الكترونيكي* 

 ليآور 6 روزاست كه  ييراهنما آمد شدةسند روز نيا
شده  آمدروز يمنتشر شده است و شامل شواهد علم 2020

از انتقال  يريجلوگ يمربوط به استفاده از ماسك برا
 نيو همچن) COVID-19( 2019 روسيكرونا و روسيو

شامل  يبا نسخه قبل يتفاوت اصل. است يمالحظات عمل
  :است ريموارد ز

 دار،  اطالعات به روز شده در مورد انتقال از افراد عالمت
-كوويد عالمت و بدون عالمت آلوده بهبروز قبل از 

 نيا يشواهد تمام بخشها يبه روزرسان ني، و همچن19
  .سند

 يها در مورد استفاده مداوم از ماسك ديجد يراهنما 
 ينيبال فضاهايكه در  يتوسط كاركنان بهداشت يپزشك

- انتقال كوويدكه  ييايدر مناطق جغراف يدر مراكز درمان
  .كنند يكار م ،1وجود دارد جامعهدر  19

 ميتصم يبه روز برا يو مشاوره عمل ييراهنما 
 ريو غ يپزشك يها در مورد استفاده از ماسك رندگانيگ

بر  يمبتن كرديتوسط عموم مردم با استفاده از رو يپزشك
  .سكير

 ريماسك غ هاي يژگيدر مورد و ديجد ييراهنما 
، ها يهال بي، از جمله انتخاب پارچه، تعداد و تركيپزشك

  .ينگهدارطرز شكل، پوشش و 
سند براساس  نيمندرج در ا هاي يهو توص ها ييراهنما

در  WHO يرهنمودها ژهيبه و( WHO يقبل يرهنمودها
 يحاد تنفس يها از عفونت و كنترل عفونت يريشگيمورد پ

و ) 1) (يبهداشت يها در مراقبت -  ريو همه گ يدمياپ
                                                            

تجربه شيوع بزرگتر انتقال محلي كه از "است به عنوان تعريف شده  WHO توسط 1
تعداد زيادي از موارد ابتال كه به : طريق ارزيابي تمام عواملي تعريف شده است، اما به

انتقال مرتبط نيستند، تعداد زياد موارد در مراقبان سالمت و يا چندين دسته  هاي يرهزنج
  .شود يحيه، محدود نمنا/ سرزمين / غير مرتبط در چندين منطقه كشور 

(https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-
covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19-virus-
interim-guidance) 

گروه توسعه و  WHOشواهد موجود توسط  يابيارز
 hoc COVID-19 IPC  (COVID-19 IPC GDG)يي راهنما
روند توسعه . ددارجلسه  كي يا كه حداقل هفتهاست 
 نديفرآ كيشامل  يموقت در مواقع اضطرار ييراهنما

 ديشواهد موجود در مورد فوا يابيارز يبرا يشفاف و قو
و  عيمنظم سر هاي يبررس قيو مضرات است كه از طر

. شود يم قيتوسط روش شناسان تلف ياجماع تخصص جاديا
 يامدهاي، تا آنجا كه ممكن است، پنيهمچن نديفرا نيا

، عدالت، ي، امكان سنجحاتيها و ترج بالقوه منابع، ارزش
  .گيرد يرا در نظر م يقاتيتحق يها اخالق و شكاف

  ييهدف راهنما
، متخصصان بهداشت رندگانيگ ميتصم يسند راهنما نيا

و كاركنان  يبهداشت يها مراقبت راني، مدIPCو  يعموم
 ريو غ يپزشك يها بهداشت در مورد استفاده از ماسك

از جمله ( يبهداشت يها مراقبتبستر در  يپزشك
عموم مردم و در  يبرا، )موقتمدت و  يطوالن يها مراقبت

اطالعات  گرفتنبا در دسترس قرار . مراقبت در منزل نيح
  .گيرد يقرار م دنظريمورد تجد ر،شتيب

  نهيزم
و  يريشگياز بسته جامع اقدامات پ ياز ماسك بخش استفاده

 يتنفس يهايماريب يبرخ وعيش تواند يكنترل است كه م
ها  از ماسك. را محدود كند 19-كوويد ، از جملهيروسيو
 يبرا .محافظت از افراد سالم استفاده كرد يبرا توان يم

كنترل  يبرا اي) هنگام تماس با فرد آلوده(محافظت از خود 
 )از انتقال به جلو توسط فرد آلوده يريجلوگ يبرا( منبع

  .شود ياستفاده م
سطح  نيتأم يبرا ييحال، استفاده از ماسك به تنها نيا با
اقدامات  رياست و سا يكنترل منبع ناكاف اياز حفاظت  يكاف

سركوب انتقال  يبرا ديبا زين يو اجتماع يشخص
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عدم  اياستفاده از ماسك . اتخاذ شود يتنفس هاي يروسو
و  يكيزيبهداشت دست، فاصله ف تياستفاده از آن، رعا

 يبرا (IPC1) و كنترل عفونت يريشگيپ قداماتا ريسا
  .مهم است اريبه انسان بس 19- كوويد از انتقال يريجلوگ

در مورد استفاده از ماسك  ييسند اطالعات و راهنما نيا
عموم مردم و در  ي، برايبهداشت يها مراقبت هاي يطدر مح

 يسازمان جهان. دهد يطول مراقبت در منزل را ارائه م
 بر اساس اختصاصي هاي ييراهنما) WHO(بهداشت 
، )2( يبهداشت يها مراقبت در زمينه IPC راهكارهاي
و مراقبت در ) 3( (LTCF)مدت  يطوالن راقبتامكانات م
  )4.(كرده است هيمنزل ته
  19-كوويد انتقال

هر روز در حال  19- كوويد روسيانتقال ودانش در مورد 
 يتنفس يماريب كيدر درجه اول 19- كوويد . است افزايش

با  ياز افراد تواند يم روسيو نيعفونت با ا فياست و ط
حاد  يماريگرفته تا ب يتنفس ري، غفيخف اريعالئم بس

در . ، سپس با اختالل عملكرد اندام و مرگ باشديتنفس
  .اند گزارش نكرده يعالئم چياز افراد آلوده ه يبرخ
در درجه اول از  19- كوويد روسيشواهد موجود، و طبق
افراد منتقل  نيتماس ب يها و راه يتنفس يها قطرك قيطر
افتد كه فرد در  ياتفاق م يزمان كانتقال قطر. شود يم

با فرد آلوده باشد و قرار ) يمتر 1در فاصله ( كيتماس نزد
اده رخ د يبالقوه عفون يتنفس كهايگرفتن در معرض قطر

تماس  ايسرفه، عطسه  قيمثال از طر ن، به عنوااست
 هاي يگاهجا آلودگي جهيو در نت كينزد اريبس يشخص
انتقال ) 10-5). (چشم(ملتحمه  اي ينيمانند دهان، ب يورود

در  كينزد طيدر مح اشياء آلوده قيممكن است از طر
، انتقال نيبنابرا) 12 و 11. (فتدياطراف فرد آلوده اتفاق ب

در تماس با فرد آلوده  ماًيمستق تواند يم 19- كوويد روسيو
در اثر تماس با سطوح در  ميرمستقيبه طور غ اي رخ دهد

به عنوان (مورد استفاده توسط فرد آلوده  مجاور و طيمح
  .رخ دهد )دماسنج ايمثال استتوسكوپ 

 ها افشانك ديكه باعث تول شرايطيخاص و  طيدر شرا
توسط هوا  19-كوويد روسي، انتقال وشوند يم )آئروسل(

 يدر حال بحث و بررس يجامعه علم. ممكن است باشد
در صورت عدم  19- كوويد روسيو ايبوده است كه آ

                                                            
1 Infection Prevention And Control 

2( افشانك ديتول يها وجود روش
AGP ( ممكن است از

فعال  قيتحق نهيزم كي نيا. ابديگسترش  زين افشانك قيطر
 AGPكه  ينيبال شرايطهوا در  يريتاكنون، نمونه گ. است

از مطالعات  يرا در برخ روسيو RNAانجام نشده است، 
يافت نشده  گريد ياما در برخ شده است افتي) 15- 13(

 يروسيو RNAحال، وجود  نيبا ا) 16 و 12، 11. (است
كه قابل  ستين) زنده(و عفونت  ريقابل تكث روسيهمان و

 يشروع عفونت تهاجم يبرا يكاف حيتلق ييانتقال و توانا
انجام  ياز مطالعات تجرب ي، تعداد كمنيعالوه بر ا. باشد

 روسيو RNA، 3يشناس ستيهواز هاي يشگاهشده در آزما
در اين اند، اما  كرده دايرا پ) 18(زنده  روسيو و) 17(

اند كه در آنها  شده ديتول AGPs يتجرب قياز طر مطالعات
 ديپرقدرت تول4 يزرهايها با استفاده از جت نبوال افشانك

. كنند يانسان را منعكس نم يعيسرفه طب طيو شرا شوند يم
و  AGPs بين يقاتيتحق ياز شكافها ياريرفع بس يبرا

 تيفيبا ك قاتيتوسط هوا، تحق 19- كوويد روسيانتقال و
شرايط مورد  نيچند در يتصادف شاتيباال از جمله آزما

   .نياز است
 19- انتقال كوويد نيشتريكه ب دهد يشواهد موجود نشان م

، در صورت كيدر تماس نزد گرانيدار به د از افراد عالمت
 مارانيب انيدر م. افتد يمناسب، اتفاق م PPEعدم استفاده از 
ها پس از  ها هفته در نمونه يروسيو RNAعالمت دار، 

از  سزنده پ روسياست، اما و صيقابل تشخ يماريشروع ب
با  مارانيب در) 20، 19(از شروع عالئم  بعد هشتمروز 

 مارانيب يمدت برا نينشد، اگرچه ا افتي فيخفبيماري 
مدت  يطوالن رهايي. است تر يسخت طوالن با بيماري

RNAستينزا بودن آن ادامه عفونت  ي، لزوماً به معنا .
توسط  پخش شده روسيو زانيبه م روسيانتقال و تيقابل

 يها قطرك و كند يسرفه م ايآ نكهيدارد، ا يفرد بستگ
 آنچه ازو  گراني، نوع تماس آنها با دكند يرا دفع م يشتريب

IPC ،يمطالعات. دارد يبستگ قابل سنجش در محل هستند 
 شرايطيبا در نظر گرفتن  ديبا كنند يم يكه انتقال را بررس

  .شوند ريتفس ،كه در آنها رخ داده است
آلوده و  روسيو كه به ياحتمال انتقال از افراد نيهمچن

از خود بروز  ياما هنوز عالئم كنند يمويروس را دفع 
 دار شدنانتقال قبل از عالمت  نيا. وجود دارد زياند ن نداده

                                                            
2 aerosol generating procedures 
3 Aerobiology   
4 jet nebulizers 
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، كه مدت 19- كوويد يبرا ونيدوره انكوباس. شود يم دهينام
و شروع عالئم  روسيقرار گرفتن در معرض و نيب يزمان

 14تا  تواند يروز است، اما م 6- 5طور متوسط  بهاست، 
ها نشان  ، دادهنيعالوه بر ا) 22، 21. (روز طول بكشد

واكنش  شيآزما قياز افراد از طر يكه برخ دهد يم
روز قبل از بروز عالئم،  3تا 1 (PCR) مرازيپل اي يرهزنج
از  شيانتقال پ) 23. (مثبت باشد 19- كوويد يبرا تواند يم

فردي است  از 19- كوويد روسيان انتقال وعالمت به عنو
اما كه هنوز  كند يمو ويروس را پخش آلوده  روسيو كه به
 رسد يبه نظر م. شود يم فيتعر، نكرده است دايپ يعالئم
 ايدر  يباالتر يروسي، بار وشوند يكه دچار عالئم م يافراد

درست قبل از روز شروع عالئم، نسبت به بعد در عفونت 
   )24. (خود دارند

 يگاه عالئم چيه 19- كوويد روسياز افراد آلوده به و يبرخ
و  دفع كردهرا  يروسيو توانند ي، گرچه مكنند ينم دايپ

 مقاله سيستماتيك مروري كي. منتقل كنند گرانيسپس به د
% 41 تا %6نشان داد كه نسبت موارد بدون عالمت از  رياخ

) 25( ،)%20–%12(% 16، با برآورد جمع شده متغير است
 يدارا يبررس نيدر ا استفاده شدهمطالعات  شتربي اگرچه
به  اي عالئم هستند فيمهم گزارش ضع هاي يتمحدود
 ياند كه كدام عالئم را بررس مشخص نكرده يدرست

دار و  عالمت شيافراد پ يها از نمونه زنده روسيو. كنند يم
 شود يم شنهاديپ نيبدون عالمت جدا شده است، بنابرا

را به  روسيندارند ممكن است و يكه عالئم يافراد
انجام مطالعات جامع در مورد ) 26. (منتقل كنند گرانيد

انتقال از افراد بدون عالمت دشوار است، اما شواهد موجود 
عضو  يتماس گزارش شده توسط كشورها يابيرد قياز طر

به افراد آلوده از  روسيكه احتمال انتقال و دهد ينشان م
 عالئماست كه  يكمتر از كسان اريعالمت بس دونبويروس 
 .را دارند

موارد انتقال از  يمطالعات منتشر شده موجود، برخ انيدر م
به ) 32- 21،25. (اند كرده فيافراد بدون عالئم را توص

 نيفرد مبتال بدون عالمت كه در چ 63 انيمثال، در معنوان 
 9 وجود دارد كه ياند، شواهد مورد مطالعه قرار گرفته

، نيعالوه بر ا) 31( اند كردهفرد ديگري را آلوده ) %14(نفر
به  مشوك از موارد هيدو مطالعه كه به دقت انتقال ثانو در

انتقال  چياز آنها ه يكي، كند يم يرا بررس ينمخاطب
مورد بدون عالمت  9تماس از  91 نيرا در ب اي يهثانو

گزارش داد كه  يگريكه د يدر حال) 33(مشاهده نكرد، 
 دار شدن است به انتقال قبل از عالمت مربوط موارد 6/4%
از موارد  انتقالموجود  تا به امروز، در مورد  يها داده) 32(

از مطالعات با  ياز تعداد محدود با استفادهبدون عالئم 
 هاي يريگجهت كوچك است كه در معرض  يها نمونه
رد  توان يرا نم ،(fomite) آالپخش هستند و انتقال ياحتمال
   .كرد

 هاي يطدر مورد استفاده از ماسك در مح ييراهنما
مدت  يطوالن يها از جمله مراقبت( يبهداشت يها مراقبت

 )محليو امكانات 

مراقبت  يبرا يپزشك يها ها و ماسك از ماسك استفاده
 شده ييدتأ ايمشكوك  19-كوويد مبتال به مارانياز ب

بر شواهد و توافق در مورد  يمبتن يبخش راهنما نيا
توسط  يتنفس يها و ماسك يپزشك يها استفاده از ماسك
 مارانياز ب ميمستق يها است كه مراقبت يكاركنان بهداشت

  .دهند يرا ارائه م 19-كوويد مبتال به
  شواهد موجود

توسط  يدر مورد نوع محافظت تنفس WHO هاي يهتوص
 19- كوويد مارانياز ب ميكه مراقبت مستق يكاركنان بهداشت

در مورد  WHO هاي يهتوص) 1بر اساس  دهند يرا انجام م
IPC در  ريو همه گ يدمياپ يحاد تنفس يها در مورد عفونت

به  كيستماتيس هاي يبررس)  2) 1( يبهداشت يها مراقبت
در مورد  يكنترل شده تصادف شاتيشده از آزما زرو

با دستگاه تنفس در  سهيدر مقا يپزشك يها ماسك ياثربخش
شبه آنفلوانزا  يماري، بينيبال يتنفس يماريب: خطر ابتال به

)ILI ( ي شگاهيشده آزما ييدتأ هاي يروسو ايو آنفلوانزا
بهداشت مانند  يان جهانسازم هاي يهتوص. است

انجمن ( يا حرفه يها سازمان ريسا رياخ يها دستورالعمل
 ياروپا و انجمن پزشك ژهيو يها مراقبت يپزشك

) كايآمر يعفون هاي يماريو انجمن ب ژهيو يها مراقبت
  )39 و 38. (است
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 كيستماتيس مقاالت مروري هاي يدر بررس زهايمتاآنال

 سهيدر مقا N95 اند كه استفاده از دستگاه تنفس گزارش كرده
با خطر كمتر قابل توجه از  يپزشك يها با استفاده از ماسك

 ايآنفلوانزا  اي ينيبال يتنفس يماريب جيدر نتا ينظر آمار
. ارتباط ندارد يشگاهيشده آزما ييدتأ يروسيو هاي يماريب
 كيستماتيس يكم از بررس نانيشواهد با اطم) 41 و 40(

بتاكورونا كه باعث  يروسهايمربوط به و عمليمطالعات 
 انهيخاورم ي، سندرم تنفس (SARS)حاد يسندرم حاد تنفس

(MERS)  نشان داد كه استفاده از شود يم 19- كوويد و ،
 يها و ماسك يتنفس يها اسكشامل م(محافظ صورت 

 نيخطر ابتال به عفونت در ب اديمنجر به كاهش ز) يپزشك
موارد  اي  N95 دستگاه تنفس. شود يم يكاركنان بهداشت

نسبت به  يشتريمشابه ممكن است با كاهش خطر ب
همراه باشد، اما  هيال 16- 12 يا پنبه اي يپزشك يها ماسك

، جهت گيري(بود  يمهم هاي يتمحدود يمطالعات دارا
استفاده از دستگاه تنفس  طياطالعات محدود در مورد شرا

 شتريو ب) قرار گرفتن در معرض ميزان يرياندازه گنحوه و 

در آنها انجام  AGP كه شوند يانجام م شرايطيآنها در 
  )42. (شود يم

WHO در مورد  يها و شواهد علم داده يبه جمع آور
 هاي يبمختلف و آس يها استفاده از ماسك ياثربخش
آن با  بيترك نيآن و همچن بيو معا ي، خطراتاحتمال

ادامه  IPCاقدامات  ريو سا يكيزيبهداشت دست، فاصله ف
  .دهد يم

  ها ييراهنما
WHO COVID-19 IPC GDG1  تمام شواهد موجود در مورد

در را  يو ماسك پزشك 19- كوويد روسيانتقال و يروشها
 يبرا )N95ي ها ماسك(تنفسمقابل استفاده از دستگاه 

آن و  نانياطم زانياز عفونت، م يمحافظت كاركنان بهداشت
 عاتيضا جاديمانند ا يو مضرات احتمال ايمزا نيهمچن
بدتر شدن آكنه،  ايكننده  كيتحر تيصورت، درمات يپوست

                                                            
1 Guidline Development Group 

  فيتعار
ها با  آن .شود يدار هستند، گفته م نيچ ايكه صاف  اي يهرو با يجراح يها به ماسك يپزشك يها ماسك
عملكرد آنها  هاي يژگيو. شوند يسر چسبانده م يهر دو قرار دارند، رو ايسر  ايكه به دور گوش  ييبندها

) معادل آن اي ASTM F21001 ،EN 14683( استاندارد تست شده يها از روش يا مطابق با مجموعه
 و ياريتنفس مناسب و به صورت اختامكان باال،  ونيلتراسيف يكه هدف آن متعادل ساز شود يم شيآزما

  ).34،35( است عاتيمقاومت در برابر نفوذ ما
و تنفس را ارائه  لتريتعادل ف بيترت نيدستگاه تنفس، به هم اي، FFR(2( يتنفس مصنوع يها دستگاه

 يها ، دستگاهكنند يم لتريرا ف يكرومتريم 3قطره  يپزشك يها كه ماسك يحال، در حال نيبا ا. دهند يم
، طبق استاندارد ييروپاا يها FFR. كنند لتريرا ف زيچالش برانگ يكرومتريم 075/0 ذرات جامد ديتنفس با

EN 149 ،عملكرد  باFFP2  جامد ذرات %94حداقل NaCl و  كنند يم لتريو قطرات روغن فFFR يها 
N95 متحده، طبق  االتياNIOSH 42 CFR Part 84 ذرات %95، حداقل NaCl كنند يم لتريرا ف .FFR يها 

تفاوت . كنند را فراهم نانياستنشاق و بازدم اطم نگامتنفس بدون مانع و حداكثر مقاومت در ه ديجاز بام
در سطح مقطع ماسك  يماسك پزشك ونيلتراسيف شاتيآزما. است ونيلتراسيف شيدر روش آزما گريمهم د
 مواد هاي يه، النيبنابرا. شود يم شيدر كل سطح آزما ونيلتراسيف يبرا FFRكه  يدر حال شود يانجام م

استفاده كننده ماسك  در اطراف صورت فرد يخارج يها لبهباعث چسبيدن ، FFRو شكل  ونيلتراسيف
هاي ساختار ايبا شكل باز  سهيدر مقا دنيدر هنگام پوش عالم شدها ونيلتراسيف تضمينمنجر به كه ، شود يم

 يمشخص شده برا يشامل پارامترها FFRالزامات عملكرد  ريسا. شود يم يپزشك يها نشت ماسك داري
 .)37 و 36(هاست بند يكشش قاومتداخل و م نشت به ، كلCO2حداكثر تجمع 

1 A set of Standardized Test Methods 
2 Filtering Facepiece respirators 
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، مورد است شتريكه با دستگاه تنفس ب يمشكالت تنفس اي
  )43،44. (بررسي قرار داد

GDG رييتغ ايمربوط به حفظ  يامدهايپ نيهمچن 
 يها را از نظر در دسترس بودن ماسك يفعل هاي ييراهنما
و  نهيهز يامدهاي، پيتنفس يها در برابر دستگاه يپزشك
به  يكاركنان بهداشت ي، عدالت دسترسي، امكان سنجديخر
اذعان  GDG. در نظر گرفته است يتنفس يها محافظت نيا

 حيكاركنان بهداشت و درمان ترج، يكلكرد كه به طور 

 يسطح حفاظت ممكن برا نيدر مورد باالتر ياديز
 ارزش ،نيدارند و بنابرا 19- از عفونت كوويد يريجلوگ
 هاي يطبالقوه دستگاه تنفس در مح يايمزا يرا برا زيادي
اثبات معادل قائل هستند، علي رغم  AGP شرايط بدون

 ي، در برخيزشكپ يها با ماسك سهيدر مقا يبودن اثربخش
از كاهش خطر  يحاك شواهد با قطعيت كماز مطالعات و 

  .ي پزشكي استها ماسكنسبت به  آنها شتريب

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صادر  يقبل هاي ييراهنما GDG ياعضا تي، اكثرمجموعدر 
 :است ريكردند كه شامل موارد ز دييرا تأ WHOشده توسط 

كه  كند يم هيتوص AGPs1  ،WHOدر صورت عدم وجود  •
 ميمراقبت مستق 19- كوويد مارانيكه از ب يكاركنان بهداشت

 ريعالوه بر سا(استفاده كنند  ياز ماسك پزشك دي، باكنند يم
PPE مربوط به  ياطيها و اقدامات احت از قطرك يكه بخش

 ).تماس است

انجام  AGPsكه  19- كوويد مارانيدر بخش مراقبت از ب •
فشرده  مهيو ن ژهيمراقبت و يبه عنوان مثال بخشها( شود يم

                                                            
: از اند عبارت) Aerosol Generating Procedures(ها  AGP از WHO ليست 1

لوله گذاري نايي، تهويه غير تهاجمي ، تراكئوتومي ، احياي قلبي ريوي، تهويه دستي قبل 
نبواليز از لوله گذاري ، برونكوسكوپي ، القاي خلط ناشي از استفاده از نمك هيپرتونيك 

  .شده و روشهاي كالبد شكافي

كه كارمندان بهداشت از  كند يم هيتوص WHO، )19- كوويد
 اي FFP2 اي N95استاندارد (استفاده كنند  يماسك تنفس

FFP3 معادل آن اي.( 

انجام  AGPكه  شرايطي يتنفس براي ها دستگاه: توجه
و  حاتيها و ترج براساس ارزش. شود يم هيتوص شود يم

از آنها هنگام مراقبت  توان يبودن، م در صورت در دسترس
استفاده  زيموارد ن ريدر سا 19-كوويد مارانياز ب ميمستق
PPE در مورد شتريب ييراهنما يبرا. كرد

 PPE، از جمله 2
ماسك توسط كاركنان بهداشت، به  دهفراتر از استفا

هنگام  يبهداشت يها در طول مراقبت WHC IPC ييراهنما
و ) 2( ديمراجعه كن 19- مشكوك شدن به عفونت كوويد

                                                            
2 Personal Protective Equipment 

 فيتعار

كه  يو هر كس يماسك توسط همه كاركنان بهداشت دنيبه عنوان الزام به پوش يدر مراكز درمان همگاني يگذار ماسك
بحث شده  COVID-19 IPC GDG با( شود يم في، تعرشود يكه انجام م هايي يت، بدون توجه به فعالشود يم مراكزوارد 
 .)است

توسط همه كاركنان  يماسك پزشك دنيپوش يبرا يبه عنوان روش نجايدر ا يهدفمند مداوم از ماسك پزشك استفاده
در . شده است في، تعركنند يكار م فتيمعمول در كل ش هاي يتدر تمام فعال يكينيكه در مناطق كل ينيو مراقب يبهداشت

مراقب / اگر مأمور بهداشت  اي،  يابند يم رييتغ دنيد بيسآ اي سيها فقط در صورت آلوده شدن، خ ، ماسك نهيزم نيا
 تري برايبيش اطياحت به گريد ليكه به دال يماريمراقبت از ب اي دنينوش ايخوردن  يبه عنوان مثال برا(ماسك را بردارند 

 ) بحث شده است COVID-19 IPC GDG با)  (دارد ازيتماس ن/ قطره 

: بعنوان مثال. سالمت هستند شيافزا يبا هدف اصل ياقدامات ريهستند كه عمدتاً درگ يهمه افراد بهداشت كاركنان
، مددكاران كنند يكار م يكه در مراكز بهداشت يكاركنان ري، سااني، پزشكان، نظافتچييو ماما يپرستار نيمتخصص
 )46. ( رهيو كارمندان بهداشت جامعه و غ ياجتماع
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 PPEاز  يدر مورد استفاده منطق WHO ييراهنما نيهمچن
 كاركنان توسط پزشكي ماسك از مداوم استفاده. )45(

 19- كوويد بيماري انتقال كه مناطقي و درمان در بهداشت
  .است، هدف اصلي است مشكوك يا شده از جامعه شناخته

 توسط پزشكي يها ماسك از مداوم استفاده بخش، در اين
 بيماري انتقال مناطقي كه در درمان و بهداشت كاركنان
صرفه .است،  مشكوك يا شده از جامعه شناخته 19- كوويد
 انجام 19-كوويد بيماران از مستقيم مراقبت از اينكه نظر
 .است شده گرفته نظر در، شود يا خير يم

  موجود  شواهد
 19- كوويد از يا گسترده شيوع يا انتقال كه مناطقي در

 پتانسيل كاهش براي ها يمارستانب از بسياري در، دارد وجود
ظاهر شدن عالمت و پس از  از قبل عالمت، بدون( انتقال

با  كه كساني همه و درمان و بهداشت كاركنان توسط) آن
شوند و در معرض وسايل و يا افراد  يموارد اين مراكز 

استفاده از ماسك تصويب  قرار دارند،  COVID-19آلوده 
  .)47(شده و الزامي است 

منفي يا  اثرات و اثربخشي كه يا مطالعه هيچ حاضر حال در
 كاركنان مداوم و همگاني توسط استفاده مثبت بالقوه در

 ارزيابي SARS-CoV-2 انتقال از جلوگيري در را بهداشت
 اين شواهد، كمبود علي رغم. ندارد وجود باشد، كرده

 عملكرد از WHO COVID-19 IPC GDG اعضاي اكثريت
 از نظر صرف( باليني مناطق در مراقبان و بهداشت كاركنان
 حاضر دركلينيكهاي بيماران ساير يا 19- كوويد وجود
-كوويد آنها انتقال در كه جغرافيايي هاي يطمح در) باليني

و . كنند يمپشتيباني  است، مشكوك يا شده شناخته 19
 ماسك خود شيفت طول در مداوم طور كنند به يمتاكيد 
و  نوشيدن و خوردن هنگام از به غير كنند، استفاده پزشكي

مشكوك  بيمار از مراقبت از پس همچنين تعويض ماسك
 احتمال از تا قطرات در حين تماس، احتمال انتقال  دليل به

  .شود جلوگيري انتقال
 احتمالي عفونتهاي شديد انتقالدليل اصلي اين ادعا كاهش 

 19- كوويد غير بيماران و بهداشت كاركنان در 19- كوويد
 ناراحتي منافع رعايت اين دستورالعمل از مطمئناً. است

 ماسك از مداوم استفاده منفي عواقب ساير و احتمالي

بيشتر  فعلي شواهد كمبود و كاري شيفت طول در پزشكي
   .است
 اماكن و در را انتقال شدت دباي گيرندگان تصميم: توجه
امكان اجراي سياست استفاده مستمر از  و بهداشت مراكز

ماسك براي همه كاركنان بهداشت در مقايسه با خط مشي 
 صورت، هر در .نمايندمبتني بر خطر مواجهه ارزيابي 

. شود ريزي برنامه و گرفته نظر در بايد ها ينههز و بودجه
 كاركنان همه براي ماسك استفاده از ريزي برنامه هنگام

 ماسك مدت طوالني بودن دسترس از در بايد بهداشت،
 از كه كساني براي ويژه به كاركنان، همه براي پزشكي
، كنند يم مراقبت مشكوك يا تأييد 19-كوويد بيماران
  .شود حاصل اطمينان

  راهنمايي
-كوويدمناطقي كه و ها  مكانسازمان جهاني بهداشت در 

آن شديد يا مشكوك به انتقال  شود يمنتقل مجامعه در  19
  :دهد يزير را ارائه م هاي ييهستند، راهنما

 ركنان بهداشتي، از جمله كاركنان بهداشت و كا
، كنند يبهداشتي، كه در مناطق باليني كار م يها مراقبت

معمول خود در كل شيفت به  هاي يتبايد در طول فعال
از  به غير. طور مداوم از ماسك پزشكي استفاده كنند

ماسك  همچنين تعويضهنگام خوردن و آشاميدن و 
مبتال بيمار  با و يا تماس  پس از مراقبت شان يپزشك

 .يا مشكوك

  طبق نظر متخصصين، استفاده مداوم از ماسك در
جود دارد، ي خطر انتقال وا بالقوهمناطقي كه به نحوه 

از اهميت ويژه و باالتري برخوردار است مناطقي از 
اقدامات پزشكي عمومي، / قبيل ترياژ، پزشك خانواده 

ي اورژانس، واحدهاي ها اتاقبخشهاي سرپايي، 
، هماتولوژي، سرطان، 19- مشخص شده كوويد

واحدهاي پيوند، مكانهاي اقامتي بهداشتي و مسكوني 
 . طوالني مدت

 شيفت كل در پزشكي يها ماسك از استفاده هنگام 
موارد ذيل را مدنظر  بايد بهداشت كاركنان كاري،

  :داشته باشند
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 آلوده، مرطوب شدن صورت بايد در پزشكي ماسك  -
 .تعويض شود ديدن آسيب يا

با  يا و كرد لمس نبايد آنرا  پزشكي ماسك تنظيم براي -
 اين اگر. شود جابجا صورت از دليلي هر دست به 

 برداشته رعايت موارد ايمني با بايد ماسك بيفتد، اتفاق
 .سپس دستها ضدعفوني شوند و شود جايگزين و

 محافظتي تجهيزات ساير همچنين و( پزشكي ماسك -
 به توجه با بيمار هر از مراقبت از پس) شخصي
 عوامل ساير و ذرات با تماس در احتياطي اقدامات
 .جايگزين شوند و ريخته دور زا، بيماري

 نيازي كنند، ينم كار فضاهاي درماني در كه كاركناني 
 هاي يتفعال طول در پزشكي ماسك از استفاده به

 ).اداري كارمندان، مثال عنوان به( ندارند معمول

 و شوند تقسيم بهداشتي كاركنان بين نبايدها  ماسك 
 استفاده مورد مجدداً شدند، برداشته كه زمان هر بايد

 .شوند دفع مناسبي طور قرار نگيرند و به

 19- كوويد بيماران محيط كه در تنفسي ماسك يك 
شود بايد حداقل، قابليت حذف  استفاده AGP داراي

 كار بهداشت و ايمني ملي موسسه ذرات مورد نظر
 N95 ، N99 ، FDA surgical N95 ييدتأداراي  آمريكا
 اروپا اتحاديه FFP3 يا FFP2 استاندارد، متحده اياالت

 در WHO هاي يهتوص به( .را داشته باشند آن معادل يا
 استفاده شامل اين شرايط، اين در). كنيد مراجعه باال

، شيفت كل در بهداشت كاركنان توسط آن مداوم
 .است سياست اين اجراي هنگام

 بهداشت، كاركنان توسط پزشكي ماسك از مداوم استفاده
 بايد باشدمؤثر  كامالً اينكه آنها، براي كاري شيفت كل در

 و دست بهداشت تقويت براي ديگري اقدامات با همراه
 مشترك يها مكان در بهداشت كاركنان بين فيزيكي فاصله

 .باشد است، انجام غيرقابل ماسك از استفاده كه شلوغ و
  .غيره و رختكن اتاق، تريا كافه مانند
 ماسك از مستمر استفاده روش اين از استفاده هنگام

 دقت به را زير احتمالي خطرات و ها يبآس بايد پزشكي،
  :گرفت نظر در

 آلوده دستهاي توسط ماسك لمس دليل به آلودگي خود 
 )49 و 48(

 عدم صورت در تواند يم كه احتمالي آلودگي خود 
 آلودگي شدن، خيس هنگام پزشكي يها ماسك تعويض

 .دهد رخ ديدن آسيب يا

 درماتيت صورت، پوستي ضايعات احتمالي ايجاد 
 استفاده صورت در آكنه، شدن بدتر يا كننده تحريك
 )50 و 44، 43( طوالني ساعتهاي براي مداوم

 و 41( باشد كننده ناراحت است ممكن ماسك پوشيدن 
51( 

 به كمتر بالقوه پايبندي به منجر امنيت، كاذب احساس 
 و فيزيكي فاصله مانند شده شناخته پيشگيرانه اقدامات
 .شود يم دست بهداشت

 چشم، از محافظت و ماسك از استفاده عدم صورت در 
ها  چشمذرات به  شدن به دليل پاشيده انتقال خطر
 .دارد وجود

 دشواريهاي ناشي از استفاده كردن از ماسك  يا مضرات
 داراي كه افرادي مانند خاص پذير آسيب افراد براي

 ناشنوايان اختالالت حركتي، رواني، بهداشت اختالالت
 .هستند كودكان و شنوايان كم و

 و گرم هاي يطمح استفاده از ماسك در در مشكالت 
 .مرطوب

  نيدر مراكز درما يماسك پزشك هاي ينهگز
، محافظ صورت يماسك پزشك ديكمبود شد نهيزم در

در نظر گرفته  نيگزيجا نهيگز كيممكن است به عنوان 
سند به  نيكه در ا( يا پارچه يها استفاده از ماسك. شود

 ينيگزيبه عنوان جا) شود يگفته م يا پارچه يها ماسك
بر اساس شواهد محدود موجود  يپزشك يها ماسك يبرا
 .شود ينم يمناسب تلق يبهداشت كناناز كار تيحما يبرا
 كيرا در  يا پارچه يها مطالعه كه استفاده از ماسك كي

كرد، نشان داد كه كاركنان  يابيارز يمركز بهداشت
 يا پنبه يا پارچه يها كه از ماسك يبهداشت يها مراقبت

 يكه ماسك پزشك يبا افراد سهي، در مقاكنند ياستفاده م
مانند  يماريخطر ابتال به ب عرض، در مكنند ياستفاده م

 )52(.آنفلوانزا هستند
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  * تيو فعال شرايطانتقال،  يويبه سنار ياستفاده توسط كاركنان بهداشت بستگ ينوع ماسك برا -1جدول 
 انتقال يويسنار

  نوع ماسك  فعاليت  شرايط  چه كسي  19- كوويد

انتقال جامعه 
 ايشناخته شده 
  مشكوك

  مراقب ايبهداشت  كنانكار
شامل سطح(يامكانات بهداشت

، سطح سوم،هي، ثانوهياول يها مراقبت
 )**LTCFوييسرپايهامراقبت

صرف  - ماريمراقبت از بمناطقدر
 19- كوويد مارانيب نكهينظر از ا

  شده باشند دييتأ/ مشكوك

هدفمند زدن ماسك( يماسك پزشك
  )مداوم يپزشك

 يكار در مراكز بهداشت(پرسنل 
از  كننده  مراقبتغير از  يدرمان

، به عنوان مثال كارمندان مارانيب
  يادار

شامل سطح ( يامكانات بهداشت
سوم، ، سطحهي، ثانوهياول يها مراقبت

  )LTCFو  ييسرپا يها مراقبت

معمول در مناطق  هاي يتبدون فعال
  ماريب

 ستين ازيمورد ن يماسك پزشك

فقط در صورت  يپزشك ماسك
از  يمتر 1در فاصله  ايتماس 

 سكير يابيمطابق ارز اي مارانيب
  .رديمورد توجه قرار گ ديبا يمحل

  بهداشت كنانكار

به عنوان مثال،(مراجعه به منزل
 اي مانيقبل از زا يها مراقبت يبرا

 يماريب كي يبرا اي، مانيبعد از زا
 )مزمن

ميهست ميكه در تماس مستق يهنگام
 تواند يمتر نم 1فاصله حداقل  ايو 

  .حفظ شود

را در نظر  ياستفاده از ماسك طب
  ديريبگ

را در نظر  ياستفاده از ماسك طب  جامعه ياطالع رسان يها برنامه  جامعه بهداشت كنانكار
  ديريبگ

 ايانتقال پراكنده 
موارد يها خوشه
 19-كوويد ابتال

  مراقب ايبهداشت  كنانكار
شامل سطح(يامكانات بهداشت

، سطح سوم،هي، ثانوهياول يها مراقبت
 )LTCFوييسرپايهامراقبت

  ماريارائه هر گونه مراقبت از ب
با توجه به ياستفاده از ماسك پزشك

 ياستاندارد و مبتن ياطياقدامات احت
  )خطر يابيارز(بر انتقال 

  ماسك نياز نيست  جامعه ياطالع رسان يها برنامه  جامعه  بهداشت كنانكار

 يويهر سنار
  انتقال

  مراقب ايبهداشت  كنانكار
شامل سطح(يامكانات بهداشت

، سطح سوم،هي، ثانوهياول يها مراقبت
 )LTCFوييسرپايهامراقبت

ييدتأ ايمظنون  ماريهنگام تماس با ب
  ماسك پزشكي  19- شده كوويد

  بهداشت كنانكار

 يبهداشت يها مراقبت التيتسه

كه  شرايطي، در )LTCFاز جمله (
انجام  ها افشانك ديتول يروشها

  شود يم

-كوويد ماريب يبر روAGPانجام
ارائه  ايشده  دييتأ ايمشكوك  19

 يبرا AGPكه  يطيمراقبت در مح
در آن وجود  19- كوويد مارانيب

  .دارد

 اي N99 اي N95(دستگاه تنفس 
FFP2 اي FFP3(  

  مراقبت در منزل  مراقب ايبهداشت  كنانكار

ميهست كيكه در تماس نزديهنگام
متر فاصله از كيكه حداقل  يزمان اي

شده  ييدتأ ايمظنون  ماريب كي
  حفظ كرد توان ينم19-كوويد

  ماسك پزشكي

 يحفاظت شخص ليوسا ريد با سايممكن است با ياستفاده از ماسك و تنفس پزشك. اشاره دارد يتنفس يها و ماسك يپزشك يها جدول فقط به استفاده از ماسك نيا* 
  .با بهداشت دست همراه باشد شهيدر صورت لزوم و هم گريو اقدامات د

** Long-Term Care Facilities 
 يا پارچه يها ماسك دي، اگر تولPPEاقالم  ريمورد سا در
 يبه صورت محل يدرمان ياستفاده در مراكز بهداشت يبرا

 كيشود،  شنهاديپ يا اتمام موجودي انبار كمبود طيدر شرا
را طبق حداقل استاندارد و  يشنهاديپ PPE ديبا يمقام محل

  .كند يابيخاص ارز يمشخصات فن
  مراقبت از جامعه شرايط يبرا يمالحظات اضاف

بهداشت اجتماعي بايد در همه زمانها، با تاكيد  كاركنان
ويژه در مورد بهداشت دست و تنفس، تميز كردن و ضد 

عفوني كردن سطح و محيط، و استفاده مناسب از وسايل 
استاندارد براي همه  هاي ياطمحافظت شخصي، از احت

 ازيه مورد نك IPC ياقدامات اضاف. بيماران استفاده كنند
و نوع تماس مورد  19- كوويد يانتقال محل سرعتاست به 

عالوه بر . دارد يبستگ يبهداشت يها مراقبت تيفعال ازين
حاصل كند كه  نانياطم ديكار سالمت جامعه با يروي، ننيا
و فاصله  يكار بهداشت تنفس يروين يو اعضا مارانيب
ها  آن. كنند يرا اعمال م) فوت 3,3(متر  1حداقل  يكيزيف
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 ي، آموزش جامعه و نگهدارمياست از تنظ ممكن نيهمچن
  )53( .كنند يبانيبهداشت دست پشت هاي يستگاهاز ا
به عنوان مثال، ( يغربالگر هاي يتصورت انجام فعال در

 3,3(متر  1، در صورت حفظ فاصله حداقل )انجام مصاحبه
الزم  يماسك چي، همارانيبا ب ميو عدم تماس مستق) فوت

مشكوك  ايشناخته شده  انتقال نهيدر زم) 53 و 42. (ستين
، از جمله استفاده از ياضاف ياطيجامعه، موارد احتاز طريق 

كه كاركنان بهداشت جامعه خدمات  يزمان يماسك پزشك
جدول (، ديريرا در نظر بگ دهند يمعمول را ارائه م يضرور

2(.  
د، كاركنان ش دييتأ اي 19- مشكوك به عفونت كوويد يوقت

تماس و در مورد  ياطياز اقدامات احت ديبهداشت جامعه با
اقدامات . استفاده كنند ي تنفسيها قطركمواجهه با 

ها شامل  قطركمواجهه با مربوط به تماس و  ياطياحت
، روپوش، دستكش و محافظت از ياستفاده از ماسك پزشك

  .)53(چشم است 
  عموم مردم يدر مورد استفاده از ماسك برا ييراهنما
  موجود شواهد

آنفلوانزا و كرونا  هيشب يماريمربوط به آنفلوانزا، ب مطالعات
را ارائه  يشواهد) 19- كوويد بجز( يانسانهاي  يروسو
از گسترش  تواند يم يكه استفاده از ماسك پزشك دهد يم

) كنترل منبع( دار فرد آلوده عالمت كياز  يها عفون قطرك
 نيتوسط ا طيمح ياحتمال يو آلودگ گريبه شخص د

با  يشواهد محدود) 55 و 54. (دكن يريها جلوگ قطرك
از انتقال وجود دارد  يريجلوگميزان  يرياندازه گاستفاده از 
توسط افراد  ياستفاده از ماسك پزشك دهد يكه نشان م

فرد  كيبا  يا كه در خانه يكسان ژهيها، به و سالم در خانه
شركت كنندگان در مجامع  انيدر م اي كنند يم يزندگ ماريب

 زيمتاآنال راًياخ) 61- 56، 41. (باشد ديمف تواند ي، ميجمع
، عملي يها داده انتخاب، با عمليمطالعات  از با استفاده

 ايمصرف  كباري يجراح يها نشان داد كه ماسك
قابل استفاده مجدد با  هيال 16-12 يا پنبه يها ماسك

از بيمار  ها  در خانه سالم كه محافظت از سالمت افراد
تماس با موارد آلوده هستند، مرتبط و در كنند  يمنگهداري 

  .)42(است 
استفاده از ماسك  يبرا ميمستق ريغ يشواهد توان يرا م نيا
توسط افراد سالم در جامعه ) موارد ريسا اي يپزشك(

 نيكه ا دهد يمطالعات نشان م نيحال، ا نيبا ا. دانست
فرد  كيدر مجاورت  ديبا روسيآلوده شدن به و يافراد برا

اجتماع باشند كه فاصله  كيدر  ايخانه  كيآلوده در 
  .شود يحاصل نم يكيزيف
 يا خوشه يكنترل شده تصادف هاي يشحاصل از آزما جينتا

جوانان بزرگسال كه در  انيدر مورد استفاده از ماسك در م
 يزندگ كايمتحده آمر االتيدر ا يدانشگاه يها اقامتگاه

صورت ممكن است  يها كه ماسك دهد ينشان م كنند يم
 يريتاث چيشبه آنفوالنزا را كاهش دهد، اما ه يماريب زانيم
 62. (دهد ينشان نم يشگاهيآزما يخطر ابتال به آنفلوانزا بر
از مطالعات ( يميمدرك مستق چيدر حال حاضر، ه) 63 و

در مورد  )و در افراد سالم در جامعه 19- كوويد در مورد
 يافراد سالم در جامعه برا ماسك زدن همگاني ياثربخش
 ، از جملهيتنفس هاي يروساز عفونت با و يريجلوگ

COVID-  ندارد وجود .  
به طور منظم تمام شواهد موجود سازمان جهاني بهداشت 

و با در دسترس  كند يموضوع مهم را رصد م نيدر مورد ا
  .خواهد كرد يرسان، به روز شتريقرار دادن اطالعات ب

 ييراهنما

1 (WHO تيعالمهر  با افراد كند يم هيتوص  
 ):2 و 1(موارد زير را رعايت كنند ديبا 19- كوويد از

احساس  19- با عالئم بالقوه كوويد نكهيبه محض ا •
باشد، از ماسك  فياگر عالئم خف ي، حتكنند يم يناراحت
  كرده و از پزشك قرنطينهاستفاده كرده و خود را  يپزشك

، يتب، سرفه، خستگ: شامل تواند يعالئم م. دگيريبمشاوره 
 ريعالئم غ. باشد ينفس و درد عضالن يكاهش اشتها، تنگ

، سردرد، ينيب يمانند گلو درد، گرفتگ يگريد ياختصاص
از . گزارش شده است زياسهال، حالت تهوع و استفراغ ن

 يئم تنفسقبل از شروع عال ييو چشا ييايدست دادن بو
 مارانيافراد مسن و ب) 65 و 64. (گزارش شده است زين

ممكن است با عالئم سركوب شده  يمنيا ستميس داراي
، كاهش تحرك، ياري، كاهش هوشيمانند خستگ يعيرطبيغ

مواجه  عدم بروز تبو  انياسهال، از دست دادن اشتها، هذ
 هيالزم به ذكر است كه عالئم اول) 67 و 66، 26. (شوند
 اريممكن است بس 19- از افراد آلوده به كوويد يبرخ يبرا
 .و مشخص نباشد فيخف
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 ختنينحوه قرار دادن، برداشتن و دور ر يها دستورالعمل •
دست را دنبال  نحوه ضدعفوني كردنو  يپزشك يها ماسك

 .)68( ديكن

، بهداشت يبهداشت تنفس ژهي، به وتكميلياقدامات  هيكل •
 3,3(متر  1حداقل  يكيزيف مكرر دست و حفظ فاصله

  .)42( ديكن انجامرا  گرياز افراد د) فوت
كه همه  شود يم هي، توص19- كوويد يريهمه گ شرايطدر 

نه،  اي كنند ياز ماسك استفاده م نكهيافراد، صرف نظر از ا
  :ديبا

 حليم هاي يهتوص( ديكن زيشلوغ پره ياز گروهها و فضاها
  .)ديرا دنبال كن

  از  ژهي، به وگريفاصله با افراد د) پا 3,3(متر  1حداقل
به عنوان ( را حفظ كنيد دارند يكه عالئم تنفس يكسان

  ،)مثال سرفه، عطسه
  اگررا مرتب انجام دهيد،  ها دستضد عفوني كردن 

 نيستند از الكل استفاده كنيد و  فيها به وضوح كث دست
  ،استفاده كنيدآب و صابون  اي
 به عنوان مثال هنگام ، ديكن را رعايت يبهداشت تنفس

 ايو دهان را با آرنج خم شده  ينيعطسه ب ايسرفه 
، بالفاصله پس از استفاده ديبپوشان يدستمال كاغذ

دست را  ضد عفوني كردنو  ديزيرا دور بر دستمال
  .ديانجام ده

 ديكن يو چشم آنها خوددار ينياز لمس دهان، ب. 

در مورد استفاده از  رندگانيگ ميتصم رايمشاوره ب) 2
  عموم مردم يماسك برا

پوشش / يا پارچه يها از كشورها استفاده از ماسك ياريبس
در حال . اند كرده هيعموم مردم توص يصورت را برا

حاضر، استفاده گسترده از ماسك توسط افراد سالم در 
 ي با كيفيت باال و به طورجامعه هنوز با مدارك علم طيمح

وجود  يا و مضرات بالقوه ايو مزا شود يمن يبانيپشت ميمستق
 ).دينيرا بب متن زير(در نظر گرفته شود  ديادارد كه ب

 يابيحال، با در نظر گرفتن مطالعات موجود در ارز نيبا ا
مجموعه در حال  كيبدون عالمت،  مرحله انتقال قبل و

در مورد استفاده از ماسك توسط  عينياز شواهد  افزايش
، يفرد حاتيها و ترج كشور، ارزش نيعموم مردم در چند

، ها ينهاز زم ياريدر بس يكيزيمشكل فاصله ف نيو همچن
WHO كرده است  هيخود را به روز كرده و توص هاي يهتوص
به طور مؤثر در  19- كوويد از انتقال يريجلوگ يكه برا
مردم  ديها با ، دولتوجود داردجامعه در انتقال  ي كهمناطق

خاص به  طيو شرا تهايرا به استفاده از ماسك در موقع
 سركوب انتقال يجامع برا كرديرو كياز  يعنوان بخش

SARS-CoV-2  2جدول (كنند  قيتشو(.  
 كند يم هيتوص رندگانيگ ميبه تصمسازمان جهاني بهداشت 

عموم  ياستفاده از ماسك برا قيتشو اي يكه هنگام بررس
 يارهايرا با تمركز بر مع سكيبر ر يمبتن كرديمردم، رو

  :اعمال كنند ريز
از انتقال  يرياگر قصد جلوگ: از استفاده از ماسك هدف .1

كنترل  يعني(توسط فرد آلوده است  گرانيبه د روسيو
فرد سالم در برابر عفونت  كيمحافظت از  ايو ) منبع

  ).يريشگيپ يعني(
 19-كوويد روسيو در معرض قرار گرفتن خطر .2

اگر : تيو شدت انتقال در جمع يولوژيدمياپ ليدل به - 
 يمحدود تيانتقال در جامعه وجود داشته باشد و ظرف

تماس،  يابياقدامات مهار مانند رد ريسا ياجرا يبرا
و مراقبت از موارد  يو جداساز شيانجام آزما ييتوانا

 .شده وجود داشته باشد ييدمشكوك و تأ

 كيكه در تماس نزد يبه عنوان مثال، افراد: به شغل بسته - 
، يبه عنوان مثال، مددكاران اجتماع(با مردم هستند 

  ).، صندوقدارانيشخص يبانيكارمندان پشت
به عنوان : تيجمع/ ماسك استفاده كننده يريپذ بيآس. 3

توسط افراد مسن،  توانند يم يپزشك يها مثال، ماسك
 هاي يماريو افراد مبتال به ب يمنيمبتال به نقص ا مارانيب

، ابتيد اي يعروق يقلب هاي يماريمانند ب اي ينهزم
عروق  هاي يماري، سرطان و بيويمزمن ر هاي يماريب

  .)69( شود ادهاستف يمغز
با تراكم  شرايطي: تيجمع شرايط زندگي طيمح - 4

پناهندگان،  يها به عنوان مثال اردوگاه(باال  تيجمع
) كنند يم يزندگ شلوغ طيكه در شرا يها، افراد اردوگاه

حداقل  يكيزيكه افراد قادر به حفظ فاصله ف شرايطيو 
حمل و نقل  ثالبه عنوان م. (ستندين) فوت 3,3(متر  1

 ).يعموم
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  .كرد قيتشويا مشكوك، انتقال با امكان و در مناطق  يرپزشكيو غ يپزشك يها به استفاده از ماسك ديرا با يكه در آن مردم عاد ييها نمونه -2جدول 

كنيد، اگر  ياستفاده م ي كهنوع ماسك  استفاده از ماسك هدف  تيجمع  شرايط/  ها يتموقع
  اي وجود دارد يهتوص

با انتقال گسترده شناخته يمناطق
محدود  تيمشكوك و ظرف ايشده 

 ريسا ياجرا يبرا ييفاقد توانا اي
، يكيزياقدامات مهار مانند فاصله ف

مناسب  شيتماس، آزما يابيرد
و مراقبت از موارد مشكوك  قرنطينه

  .شده ييدو تأ

 هاي يطدر مح يعموم تيجمع
مواد  يها ، مانند فروشگاهيعموم
، در محل كار، اجتماعات ييغذا

، اجتماعات گسترده، ياجتماع
بسته، از جمله مدارس،  هاي يطمح
  رهي، مساجد و غساهايكل

  يپزشك ريغ ماسك  كنترل منبع يبالقوه برا سود

باال كه در تيبا تراكم جمع شرايطي
امكان  يكيزيفاصله فرعايت آن 
نظارت و  تيظرف .ستين ريپذ

محدود  نهيو امكانات قرنط شيآزما
  .است

محدود  طيكه در شرا يافراد
خاص  هاي يط، و محكنند يم يزندگ

پناهندگان،  يها مانند اردوگاه
  ها مشابه اردوگاه، زاغه يها مكان

  يپزشك ريغ ماسك  كنترل منبع يبالقوه برا سود

 يكيزيفاصله ف توان يكه نم شرايطي
  )كيتماس نزد( رعايت كردرا 

به(مردم در حمل و نقلعموم
، مايعنوان مثال، در اتوبوس، هواپ

  )قطار
خاص كه كارمند را  يكار طيشرا

 كيتماس نزد اي كيدر تماس نزد
، به دهد يقرار م گرانيبالقوه با د

، يعنوان مثال مددكاران اجتماع
 هاصندوقداران، گارسون

  يپزشك ريغ ماسك  كنترل منبع يبالقوه برا سود

 يكيزيكه در آن فاصله ف شرايطي
خطر  شيو افزا ستين ريامكان پذ

 يمنف پيامد اي/ عفونت و 

  

:ريپذبيآستيجمع
 سال 60≥افراد  •

 اي ينهزم هاي يماريافراد مبتال به ب •
 اي يعروق يقلب هاي يماريمانند ب

، سرطان، هيمزمن ر يماريب ، ابتيد
، سركوب يعروق مغز يماريب
 يمنياستميس

  يطب ماسك  حفاظت

را19-كه عالئم كوويدياشخاص  *جامعهدر  شرايط هرگونه
  يطب ماسك  منبع كنترل دارند

  .انتقال است يويمربوط به هر سنار نيا*
  

 هاي ينهدر دسترس بودن و هز: پذير بودن امكان. 5
 يها شستن ماسك يبرا زيبه آب تم يها، دسترس ماسك

استفاده كنندگان از ماسك در  ييو توانا يپزشك ريغ
 .استفاده از ماسك يتحمل عوارض جانب

 يپزشك ريدر مقابل ماسك غ يماسك طب: ماسك نوع. 6

 ياز موارد يعمل يها مثال 2، جدول ارهايمع نياساس ا بر
عموم مردم را به استفاده از ماسك  ديكه با دهد يرا ارائه م

خاص هدف و  هاي يتنشان دهنده جمع نيكرد و ا قيتشو
 ميتصم. نوع ماسك مورد استفاده با توجه به هدف آن است

 هاستفاد اي هيدر مورد توص يمحل ييها و مراجع قضا دولت
فوق و  يارهايمع بر اساس دياز استفاده از ماسك با ياجبار

، فرهنگ، در دسترس بودن ماسك، يمحل نهيبر اساس زم
  .باشد تيجمع حاتيو ترج ازيمنابع مورد ن

  بالقوه يايمزا/  ايمزا
استفاده از ماسك توسط افراد سالم در  ياحتمال يايمزا

  :عموم مردم عبارتند از
  قرار گرفتن در معرض افراد آلوده  يخطر احتمالكاهش

  .قبل از بروز عالئم
 يرا كه برا يافرادي به احتمال كاهش نگاه منفي 

 يافراد اي) كنترل منبع( گرانياز آلوده شدن د يريجلوگ
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 پزشكي ريغ هاي يطدر مح 19- كوويد مارانيكه از ب
  .زنند ي، ماسك مكنند يمراقبت م

 در كمك به  توانند ياحساس در مردم كه م اين جاديا
 .نقش داشته باشند روسياز گسترش و يريجلوگ

 به عنوان (اقدامات  ريسا تيرعا يمردم برا يادآوري
 نيبا ا). و دهان ينيمثال، بهداشت دست، لمس نكردن ب

به متن (اثر معكوس داشته باشد  تواند يم زين نيحال، ا
 ).زير مراجعه كنيد

 يكمبود جهان انيدر م. يو اقتصاد يمنافع بالقوه اجتماع 
 ساخت يمردم برا قي، تشوPPEو  يجراح يها ماسك
 تيخود ممكن است باعث تقو يا پارچه يها ماسك

 دي، تولنيعالوه بر ا. ها و جامعه شود شركت يكپارچگي
 يممكن است منبع درآمد برا يپزشك ريغ يها ماسك
در جوامع خود  را ماسك توانند يكه م ي باشدكسان
 توانند يم نيهمچن يا پارچه يها ماسك. كنند ديتول

 رشيپذ يباشند، به طور كل يفرهنگ انياز ب يشكل
استفاده . كنند يم قيتوسط مردم را تشو ياقدامات حفاظت

باعث كاهش  زين يا پارچه يها از ماسك منيمجدد ا
 .كند يكمك م يداريشده و به پا مواد و اتالف ها ينههز

 

 احتماليهاي  يبآس/ معايب

 در سالم افراد توسط ماسك از استفاده احتمالي معايب
  :ازاند  عبارت مردم عموم

 دستكاري دليل به آلودگي خود خطر بالقوه احتمال 
  آلوده دستهاي با چشم لمس متعاقباً و صورت ماسك

 )49 و 48(

 عدم صورت در تواند يم كه احتمالي آلودگي خود 
 خوردن يا خيس هنگام طبي غير يها ماسك تعويض
 براي مطلوبي شرايط تواند يم اين. شود ايجاد آلودگي
 .كند ايجاد ميكروارگانيسم تقويت

 يا/ و احتمالي سردرد، استفاده مورد ماسك نوع به بسته 
 .تنفسي مشكالت

 تحريك درماتيت صورت، پوستي ضايعات بالقوه ايجاد 
 براي مداوم استفاده صورت در آكنه، شدن بدتر يا كننده

 )50( طوالني ساعتهاي

 ارتباط آسان برقراري در مشكل. 

 51 و 41( احتمالي ناراحتي رنج و( 

 به كمتر بالقوه پايبندي به منجر امنيت، كاذب احساس 
 و فيزيكي فاصله مانند حياتي پيشگيرانه اقدامات ساير

 .شود يم دست بهداشت

 توسط ويژه به، ماسك از استفاده در ضعف در پيروي 
  خردسال كودكان

 ماسك نامناسب دفع پسماند، مديريت به مربوط مسائل 
 خطر عمومي، يها مكان در پسماند افزايش به منجر

 محيطي خطرات و خيابانها هاي ينظافتچ آلودگي
 .شود يم

 با لب كه ناشنواياني براي ارتباط برقراري در مشكل 
 .كنند يمخواني ارتباط برقرار 

 كودكان براي ويژه به، آنها پوشيدن دشواري يا مضرات ،
 بيماري داراي كه افرادي، رشد داراي اختالل افراد
 كه كساني شناختي، اختالل با مسن افراد، هستند رواني
يراً اخ كه كساني دارند، تنفسي مزمن مشكالت يا آسم
 صورت و فك جراحي يا صورت ديدگي آسيب دچار
مرطوب  و گرم هاي يطمح در كه كساني و ،اند شده

 .كنند يمزندگي 

 

  مردم عموم براي ماسك اگر
 :بايد گيرندگان تصميم، شود يم توصيه

 اينكه كنند، بيان روشني به را ماسك پوشيدن از هدف 
 پوشيده بايد ماسك نوع چه و چگونه زماني، چه كجا،
 است ممكن ماسك از استفاده دهند كه توضيح. شود
 و باشد،نداشته  اي يجهنت چه و باشد داشته اي يجهنت چه
 بسته يك از بخشي اين كه كنند اعالم روشني به

 رعايت فاصله دست، ضدعفوني با همراه اقدامات
و ملزوم و  الزم همه اقداماتي است كه ساير و فيزيكي
  .هستند يكديگر كننده تقويت

 بهها  ماسك از ايمن استفاده چگونگي و زمان مورد در 
 آموزش  الزم درخصوص نحوه اطالعات و افراد

 ريختن  را دور و كردن تميز برداشتن، پوشيدن، استفاده،
 مراجعه ماسك نگهداري و مديريت بخشهاي به( بدهند
 )كنيد
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  پذيرش تأمين ودسترسي، مسائل استفاده، امكان 
 ماسك مختلف انواع از استفاده( روانشناختي و اجتماعي

 هاي ينهزم در را آن از استفاده عدم ويا پوشيدن در
 .بگيريد نظر در) مختلف

 مورد در علمي شواهد وها  داده آوري جمع ادامه 
 و مختلف انواع جمله از( ماسك از استفاده اثربخشي

 صورت يها پوشش ساير همچنين و ي متنوعها مارك
  بهداشتي غير يها مراقبت هاي يطمح در) روسري مانند

  در ماسك از استفاده) منفي يا خنثي، مثبت( تأثير 
 را) اجتماعي و رفتاري علوم جمله از( عمومي مجامع
 .كنند ارزيابي

WHO، استفاده هاي ياستس اتخاذ براي را جامعه و كشورها 
 كيفيت با تحقيق تا كند يم تشويق مردم عموم در ماسك از

 و جلوگيري براي مداخله اين اثربخشي ارزيابي براي خوبي
  .دهند انجام انتقال كنترل

  ماسك انواع) 3

 پزشكي ماسك

 المللي بين استانداردهاي با مطابق بايد پزشكي يها ماسك
 قابل عملكرد كه شود حاصل اطمينان تا شوند تأييد ملي يا

، بهداشت كاركنان توسط استفاده هنگام محصول بيني پيش
 يك دستورالعمل مورد استفاده در نوع و خطر به توجه با

 مصرف، يكبار استفاده براي. دهد يم ارائه را، بهداشتي مركز
، )ذرات فيلتر شوند %95 حداقل( پزشكي ماسك اوليه فيلتر

 برابر در مقاومت، لزوم صورت در و تنفس بايد قابليت
 و) meltblown يا spunbond مثال عنوان به( نوع به مايعات

 پلي، پروپيلن پلي مانند( شده ساخته بافته غير مواد هاي يهال
 به پزشكي يها ماسك. در نظر گرفته شود )سلولز يا اتيلن
 هر. هستند اليه چهار يا سه شامل و هستند مستطيل شكل
 اين. است شده تشكيل ريز بسيار تا ريز الياف از اليه

 3 اندازه(ها  قطرك كردن مسدود توانايي برايها  ماسك
 ذرات و) ASTM F2100 و EN 14683 استاندارد ؛ ميكرومتر

) ASTM F2100 استاندارد فقط ؛ ميكرومتر 1/0 اندازه(
 مسدود را ذرات و قطرات بايدها  ماسك. اند شده آزمايش

 .كرد تنفس بتوان هوا عبور با بايد حال عين در، كنند
 و هستند يا شده تنظيم پزشكي لوازم پزشكي يها ماسك

  .شوند يم بندي دسته PPE عنوان به

 اين است ممكن جامعه در پزشكي يها ماسك از استفاده
 افرادي ساير و بهداشت دسترسي كارمندان از را مهم منبع
 مكانهاي در. محدود كند دارند، را آنها به نياز بيشترين كه

 صورت در بايد اين ماسكها پزشكي، كمبود ماسكهاي دچار
 خطر معرض در افراد و بهداشت كاركنان براي، وجود

  .شود داده اختصاص
 پزشكي غير يها ماسك

 "يا پارچه" آن به جا اين در كه( پزشكي غير يها ماسك
 انواع ساخته شده از يها ماسك) شود يم گفته نيز

 پروپيلن پلي مانند يا غيربافته و شده بافته يها پارچه
 تركيبات از است ممكن پزشكي غير يها ماسك. هستند
 اشكال به و شده ساخته بندي ترتيب اليه پارچه، مختلف
 طور به تركيبات اين از كمي تعداد. باشند موجود متنوع

 غير يها ماسك بين در واند  شده ارزيابي سيستماتيك
 يا بندي اليه مواد، انتخاب طراحي، هيچ موجود، پزشكي
 مواد و پارچه نامحدود تركيب. ندارد واحدي وجود شكل
  .شود يم متغير و متفاوتي تنفس و فيلتراسيون به منجر
 تجهيزات نه و است پزشكي وسيله نه پزشكي غير ماسك

 غير ماسك استاندارد يك، حال اين با. شخصي محافظت
 گروه( فرانسه استانداردسازي انجمن توسط پزشكي

AFNOR (فيلتراسيون نظر از عملكرد حداقل تعريف براي 
قطرات  فيلتراسيون يا جامد ذرات فيلتراسيون %70 حداقل(

  6/0 فشار اختالف حداكثر( تنفس قابليت و) مايع
mbar/cm2 مقاومت استنشاق حداكثر يا  mbar 2,4  و

 ).71(ايجاد شده است )  mbar 3  حداكثر مقاومت بازدم

و  نييتنفس پاقابليت و  ونيلتراسياستاندارد ف يازهاين
كه استفاده از  دهد يمورد انتظار، نشان م يعملكرد كل

بافته  يها ، ساخته شده از پارچهيپزشك ريغ يها ماسك
 ديبافته شده، فقط با ريغ يها پارچه ايشده مانند پارچه و 

استفاده شده توسط (كنترل منبع در نظر گرفته شود  يبرا
 ياجتماع و نه برا هاي يطدر مح) آلوده افراد راداف
  . يريشگيپ
خاص به طور موقت استفاده  يتهايفعال ياز آنها برا توان يم

 يحمل و نقل عموم نيدر ح يبه عنوان مثال، وقت(كرد 
، و استفاده از آنها )را حفظ كرد يكيزيفاصله ف توان ينم
همراه  يكيزيبا بهداشت مكرر دست و فاصله ف ديبا شهيهم

  .باشد
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  * لتريف تيفيك بي، افت فشار و ضريپزشك ريماسك غ ونيلتراسيبازده ف -3جدول 

كاآيي فيلتراسيون اوليه   ساختار  منبع  مواد
  لتريف تيفيك بيضر  )Pa(اوليه فشار  (%)

Q ** (kPa-1)  
يداري، خريكاربر رابط  لنيپروپيپل

 شده همانطور كه هست
spunbond 

  16,9  1,6  6  )نبافته(

1پنبه
  5,4  4,5  5  شده بافته  )شرت يت(لباس  

  7,4  14,5 21 بافتن )شرتيت(لباس 2پنبه
  7,6  17 26 بافتن )ژاكت(لباس 3پنبه
  6,8  12,3 17 بافتن )كودك نو پاپتو(لباس  راستيپل

  5,1  19 20 متصل شده يدستمال كاغذ سلولز
  4,3  11 10 متصل شده حوله كاغذي سلولز

  2,8  7,3 4 شدهبافته دستمال شميابر
  0,47  6,5 0,7 بافته شده N / A  پنبه، گاز

  0,48  9,8 1,1 بافته شده N / A  پنبه، دستمال
لونينا
  0,4  244  23  شده بافته  )يشلوار ورزش( لباس 

. دارد يبستگ انيبه سرعت جر Q، افت فشار و فاكتور ونيلتراسيبازده ف. قرار گرفته است يمورد بررس ياست كه در مطالعات تجرب يجدول فقط مربوط به مطالب نيا* 
  .شده است هيتوص Qحداقل فاكتور ) 3(كارشناسان، سه  نظرطبق ** 

 يپزشك ريكه در مورد نوع ماسك غ رندگانيگ ميتصم
 يپزشك ريغ يها ماسك ريز هاي يژگيو ديبا كنند يم هيتوص

، ونيلتراسيف اي) FE( ونيلتراسيبازده ف :رنديرا در نظر بگ
مواد استفاده شده، شكل،  بيتنفس، تعداد و تركقابليت 

  .ينگهدارطرز پوشش و 
تنفس  تي، قابل (FE) ونيلتراسيبازده ف: نوع مواد) الف
  لتريف تيفيك بيمنفرد مواد، ضر هاي يهال

و ) مانع( ونيلتراسيف رايقدم مهم است ز نيمواد اول انتخاب
به  ونيلتراسيبازده ف. تنفس بسته به پارچه متفاوت است

در مورد مواد  دارد و ينخ بستگ اي افيبافت، قطر ال يسخت
، شارژ spunbond ،meltblown(ساخت  نديبافته شده، فرا ريغ

   .)72 و 49) (كيالكترواستات
 60تا  0,7 نيب يا پارچه يها ها و ماسك پارچه ونيلتراسيف

 ونيلتراسيهرچه بازده ف) 74 و 73. (درصد متفاوت است
  .شود ياز پارچه فراهم م يشتريباشد، مانع ب شتريب

مواد ماسك  مياناز  دنينفس كش ، امكانتنفس تيقابل
اختالف فشار در سراسر ماسك  يتنفس به معنا. است

 يبرا اي) Pa(پاسكال  اي) mbar(بار  يليم بر حسباست و 
 mbar / cm2(متر مربع  يسانت برحسبمنطقه از ماسك  كي
 يتنفس قابل قبول ماسك طب. شود يگزارش م) Pa / cm2 اي
، يپزشك ريغ يها ماسك يبرا. باشد Pa / cm2 49  ريز ديبا

  ريز ديكل ماسك، با براياختالف فشار قابل قبول، 
Pa 100  73(باشد(.  

و تنفس  ونيلتراسيف ييبسته به پارچه مورد استفاده، كارا
. كار كند گريكدي مقابلدر  ايباشد  گريكديمكمل  تواند يم

بافته  ريغ اسپان باند هيكه دو ال دهد ينشان م رياخ يها داده
 يها ماسك يخارج هاي يهال يكه برا يا شده، همان ماده

و تنفس  ونيلتراسي، فشود يمصرف استفاده م كباري يپزشك
به  يتجار ينخ يا پارچه يها ماسك. دهند يرا ارائه م يكاف

 يكمتر ونيلتراسيهستند اما ف ريتنفس پذ اريبس يطور كل
عامل  كي "Q"معروف به  لتريف تيفيفاكتور ك .)75(دارند 

 نيا. معموالً مورد استفاده است است كه ونيلتراسيف تيفيك
تنفس  تيو قابل) ونيلتراسيف( ونيلتراسيف يياز كارا يتابع

بهتر است  يكل يينشان دهنده كارا ،باالتر ريمقاد كهاست، 
، از Q، لتريف تيفيك بي، تنفس و ضرFE ،3جدول  .)76(

را نشان  پزشكيريغ يها مختلف و ماسك يها پارچه
 كمترين) 3(، سه نظر كارشناسانطبق  .)77 و 73( دهد يم

عنوان  بهفقط  يرتبه بند نيا. شده است هيتوص Q فاكتور
  .كند يعمل م هياول يراهنما كي

ساخت  يبرا) كشي( كيمواد االست شود يداده م حيترج
، مواد ماسك ممكن زمان پوشيدندر . ماسك انتخاب نشود

 شيباعث افزا جهيشود، در نت دهيصورت كش ياست رو
در طول استفاده  نييپا ونيلتراسيف يياندازه منافذ و كارا
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ممكن است با گذشت  كي، مواد االستنيهمچن. شود يم
باال حساس  يدر دما ستشوشده و به ش بيزمان تخر

  .باشند
  ها يهتعداد ال) ب
نياز  يبستگ هيحداقل به سه ال يپزشكريغ يها ماسك يبرا

ماسك  هيال ترين يدرون. به پارچه استفاده شده، بسته است
. تماس دارد فردي كه ماسك را پوشيدهبا صورت 

  .)78(قرار دارد  طيدر معرض مح هيال ترين يخارج
و  يلونينا يها به عنوان مثال، مخلوط( يا پارچه يها لباس
برابر  5- 2شدن،  هيدر صورت دو ال) استر پلي 100%
از  هيال كيبا  سهيدر مقا ونيلتراسيف يبهره ور شيافزا

شود، بازده  اليه 4، و اگر در كند يهمان پارچه را فراهم م
 يها ماسك .)75( يابد يم شيبرابر افزا 7- 2 ونيلتراسيف

 هيال 4حداقل از  ديبا ينخ يها ساخته شده از دستمال
 دارند ونيلتراسيف كارايي %13شده باشند، اما فقط  ليتشك

، هيبا چند ال ي، مانند گاز، حتمتخلخل اريمواد بس .)73(
 راندمان %3فقط  كنند، ينم جاديرا ا يكاف ونيلتراسيف
  ).73(دارند  ونيلتراسفي

است كه با داشتن مواد  تينكته حائز اهم نيتوجه به ا
 تي، ممكن است از قابلها يهتعداد ال شيتر، با افزا محكم

تنفس قابليت  يبرا عيسر يبررس كي. تنفس كاسته شود
 قيدهان و از طر قيتنفس، از طر ياست با تالش برا ممكن
  .انجام شود هيال نيچند
 مواد استفاده شده بيترك) ج

 ديبا يپزشك ريغ يها ماسك يآل مواد برا دهيا بيترك
از  هيال ترين يدرون) 1: باشد ريبه شرح ز هيشامل سه ال

). پنبه ايبه عنوان مثال مخلوط پنبه (ماده آب دوست  كي
به عنوان ( زيساخته شده از مواد آبگر هيال ترين يرونيب) 2

كه ممكن ) مخلوط آنها اياستر  ي، پللنيپروپ يمثال، پل
و دهان فرد استفاده  ينيبه ب يخارج يآلودگ است نفوذ

از  يانيم كيدروفوبيه هيال كي) 3. محدود كندرا  كننده 
 يا هپنب هيال كي اي نيپروپل يمانند پل يمصنوع ربافتهيمواد غ

حفظ قطرات  اي ونيلتراسيف شيكه ممكن است باعث افزا
 .شود

 شكل ماسك) د

  فرم يا  عرضي  لوله شده به شكل  ماسك شامل فرم اشكال

با شده است كه  يطراح يا است و به گونه نوك اردكي
. گيرد ي، گونه و چانه فرد قرار مينيب يرو كينزد فاصله
 رييو تغ ستندين كيماسك به صورت نزد يها كه لبه يهنگام

 ي، به عنوان مثال، هنگام صحبت، هوادهند يمكان نم
 به جايكند يم ذماسك نفو يها از لبه يخارج/  يداخل

 لتريف يكه هوا ها ينشت. شود لتريپارچه ف قياز طر نكهيا
ممكن است  كند ينشده به داخل و خارج ماسك حركت م

  .)79( هم مرتبط باشدبه اندازه و شكل ماسك 
با استفاده از  ميتنظ يبا كم تواند يماسك م نكهياز ا اننياطم

خود ثابت نگه داشته  يدر جا گره اي كياالست ينوارها
 .شود، مهم است

 پوشش پارچه) ه

مانند موم ممكن است مانع را  يباتيپارچه با ترك پوشش
 نيبا ا. مقاوم كند عاتيداده و ماسك را در برابر ما شيافزا

ممكن است ناخواسته منافذ را  ييها پوشش نيحال، چن
. ماسك را دشوار كندبا   دنيكامالً مسدود كرده و نفس كش

 لتريف يتنفس، ممكن است هوا قابليت عالوه بر كاهش
 نيبنابرا. از دو طرف ماسك خارج شود ازدمنشده هنگام ب
  .شود ينم هيپوشش توص

 ماسك ينگهدار) و

به  دينفر استفاده شود و نبا كيتوسط  ديها فقط با ماسك
 .اشتراك گذاشته شود

 دي، بايقابل مشاهده بودن آلودگ اي سيصورت خ در
به مدت  ديماسك مرطوب نباتعويض شود، ها  ماسك
ماسك را بدون دست زدن به قسمت . استفاده شود يطوالن
، پس از برداشتن ماسك به چشم و ديماسك بردار يجلو

 كيآن را در  اي ديزيماسك را دور بر اي. ديدهان دست نزن
تا  ديكن يو در آنجا نگهدار ديشدن قرار ده تهقابل بس سهيك

ضد بالفاصله . شدن باشد زيكه قابل شستشو و تم يزمان
  .ديدست را انجام ده عفوني كردن

مرتباً شسته شوند و به دقت با  ديبا پزشكي ريغ يها ماسك
  .مواد آلوده نشوند ريكه سا بيترت نيآنها برخورد شود، به ا

فرسوده به نظر  يپارچه به طور محسوس هاي يهال اگر
  .ديزي، ماسك را دور بررسند يم
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  يپزشك ريماسك غ تيريو مد ديتول يبرا يخالصه و مالحظات عمل يراهنما -4جدول 
  يو مالحظات عمل ييراهنما
  :پارچه انتخاب

.آنها آسان استدنيكه ذرات و قطرات را جذب كند اما نفس كش ديرا انتخاب كن يمواد
  .باال حساس هستند يدارند و به شستشو در دمايكمترونيلتراسيآنها در هنگام استفاده بازده فرايزديكنيخوددار يماسك از مواد كش هيتهيبرا

 .شونديداده محيكنند ترجيبانيپشت)شتريبايدرجه60(بااليكه بتوانند از دماها ييهاپارچه
  :ساخت
  .قرار دارد طيكه در معرض مح يخارج هيالكيوكنديكه دهان را لمس ميداخلهيالكي:الزم استهيبه پارچه استفاده شده حداقل سه البسته
 يخارج يماده مصنوع كي، همراه با دجذب كن يتا قطرات را به راحت،ديانتخاب كنيداخلهاييهاليرا برا)آب دوست(جذب كننده آب يها پارچه ايمواد

 .كنديرا جذب نم) زيآبگر( عيما يكه به راحت
  :ماسك تيريمد

 .نفر استفاده شود كيتوسط  ديها فقط باماسك
  .استفاده شود يبه مدت طوالنديمرطوب نباايماسك آلوده.ها عوض شوندهمه ماسكديبودن، با سيخ ايصورت آلوده در

  .مواد آلوده نشوندريساباكهبيترتنيمرتباً شسته شوند و به دقت با آنها برخورد شود، به ا ديبا پزشكي ريغ يهاماسك
 ي، بررسدرجه حرارت شستشو، كه در برچسب لباس نشان داده شده استنياز نظر مجاز باالترديباشونديساختن ماسك استفاده م يلباس كه برا يهاپارچه
  .شوند

 .شسته شودC140باال، تايممكن است در دمااسپان باند )PP( ربافتهيغ لنيپروپيپل
ممكن است  باتيترك نيساخته شده از ا يها ماسك. درجه حرارت باال را تحمل كندتوانديو نخ بافته شده ماسپان باند)PP(ربافتهيغ لنيپروپ ياز پل يبيترك

  .جوشانده شوند ايبخارپز 
) ii شود  جوشانده قهيدق كيماسك به مدت )  iو به دنبال آنديياتاق بشويدر دماندهيمواد شو/، ماسك را با صابونستيكه آب داغ در دسترس ن يدرصورت

  .ديكن يريوگكلر جل يمانده سم ياز باق كه ،ديياتاق كامالً بشو يسپس ماسك را با آب دما ديكن سيدرصد خ 1/0در كلر  قهيدق كيماسك را به مدت 
  

 شوند يساختن ماسك استفاده م يكه برا يلباس يها پارچه
اگر . شوند ياز نظر درجه حرارت مجاز شستشو بررس ديبا

برچسب لباس نشان داده شده  يدستورالعمل شستشو رو
قابل  داغ ايشستشو در آب گرم  ايآ ديكن ياست، بررس
كه  ديقابل شستشو را انتخاب كن يها پارچه. تحمل است

درجه  60در آب گرم . انجام دهيد شستشو بتوانيد
 يپل .دييبشو ييلباسشو ندهيمواد شو ايبا صابون  گراديسانت
باال،  يممكن است در دمااسپان باند  (PP) ربافتهيغ لنيپروپ
 يعيطب افيال) 72. (شسته شود گراديدرجه سانت 125تا 

باال و اتو مقاومت  يممكن است در برابر شستشو در دما
به عنوان ( بافته شده رياز مواد غ تفادهدر صورت اس. كنند
بدون ( دييماسك را با ظرافت بشو) اسپان باند مثال

پلي مرهاي اسپان از يبيترك). چشيپ اياصطكاك، كشش 
درجه حرارت باال  تواند يو نخ بافته شده م بافت بافته نشده
 باتيترك نيساخته شده از ا يها ماسك. را تحمل كند

  .جوشانده شوند ايممكن است بخارپز 
، ماسك را با ستيكه آب داغ در دسترس ن يدرصورت
و به دنبال آن  ديياتاق بشو يدر دما ندهيمواد شو/ صابون 

ماسك را  (ii اي جوشانده شود قهيدق كيماسك به مدت ) 1
سپس  ديكن سيدرصد خ 1/0در كلر  قهيدق كيبه مدت 

مانده  ياز باق تا ديياتاق كامالً بشو يماسك را با آب دما
  .ديكن يريوگجل يكلر سم
WHO و توسعه و  قيتحق يبا شركا يدر حال همكار

پارچه  يو طراح ينساج يمهندس در مورد يجامعه علم
. تاس يپزشك ريغ يها ماسك ييدرك بهتر اثر و كارا يبرا

WHO  را در زمينه استفاده از  هايي يهاز كشورهايي كه توص
پزشكي و غير پزشكي توسط افراد سالم در  يها ماسك

اند، براي انجام تحقيقات در مورد  محيط جامعه ارائه داده
 يقاتيتحق نيچن. درخواست كرده استاين موضوع مهم 

 قياز طر SARS-CoV-2 ذرات ايكند كه آ يبررس ديبا
با  يكه توسط فرد نييپا تيفيبا ك يپزشك ريغ يها ماسك
صحبت  ايكه فرد سرفه، عطسه  يدر حال 19- كوويد عالئم

در مورد استفاده از  نيندفع شود؟ همچ تواند ي، مكند يم
كه داراي افراد  ريتوسط كودكان و سا يپزشك ريماسك غ

مشكل پزشكي هستند و ساير شرايطي كه در باال اشاره 
  .الزم است قاتيتحق شد، 

 در يو مالحظات عمل ها يياز راهنما يا خالصه 4 جدول
را  يپزشك ريغ يها ماسك تيري، ساخت و مدبيمورد ترك

 .دهد يارائه م
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  عموم مردم يبرا يپزشك ريماسك غ هاي ينهگز. 3
 يها ، ممكن است محافظيرپزشكيكمبود ماسك غ نهيزم در

در نظر گرفته شوند  نيگزيجا نهيگز كيبه عنوان  1صورت
از انتقال  يريكه از نظر جلوگ شته باشيدتوجه دا البته

 يها اگر قرار است از محافظ. ترند يينقطرات، از ماسك پا
پوشاندن  يمناسب برا يصورت استفاده شود، از طراح

عالوه . ديحاصل كن نانيچانه اطم ريزصورت و  يها كناره
ش آنها براي استفاده ي پذيرافراد يآنها برا دني، پوشنيبر ا
 يكه دارا يمانند افراد( ي محدود استپزشك يها ماسك از

ناشنوا و  افراددر رشد،  ي، ناتوانياختالالت بهداشت روان
  .تر است راحت) كم شنوا و كودكان

  يها در مورد استفاده از ماسك راهنمايي
  در خانه 19- كوويد مارانيمراقبت از ب يبرا يپزشك
WHO مبتال  مارانيمراقبت از ب يدر مورد چگونگ ييراهنما

شده و مشكوك در خانه را در صورت  دييتأ 19-به كوويد
 اقامت را ريسا اي يمركز بهداشت كيعدم امكان مراقبت در 

ي مراقبت در منزل ممكن است در هنگام) 4. (دهد يارائه م
معمول  ريغ شرايط در قرنطينه اي مارستانيمراقبت در ب كه

به عنوان مثال (ناامن است  اي ستيدسترس ن دراست و يا 
 يبه تقاضا ييمحدود است و منابع قادر به پاسخگو تيظرف

كارمند  كيدر صورت امكان، ). ستنديخدمات مراقبت ن
 ايكند آ يكند تا بررس يابيارز ديبا دهيبهداشت آموزش د

 يشده برا هيوصو خانواده قادر به انجام اقدامات ت ماريب
به عنوان مثال بهداشت دست، (در منزل هستند  قرنطينه

در حركت  تي، محدودطيكردن مح زيبهداشت تنفس، تم
به ( يمنيا هاي يرفع نگران يو برا) از خانهدر اطراف يا 
مربوط  يو خطرات آتش سوز يتصادف دنيعنوان مثال بلع

 هاي ييراهنما). الكل يحاو يها به استفاده از مسواك
  )4. (دنبال شود ديدر منزل با مراقبت يبرا IPCخاص 

بيماري هستند عالئم دچار  اي 19-كوويد افراد مشكوك به
  :ديندارند با يعامل خطر چيو ه
  در ايو  قرنطينه شده يمركز درمان كي، در دييصورت تأ در

 كيدر  يبودن جداساز رممكنيغ اي تجويز نشدنصورت 
  .قرنطينه شونددر منزل در  يمركز پزشك

  .ديو تنفس را مرتباً انجام ده بهداشت دست •

                                                            
1 face shields 

فاصله داشته  گرياز افراد د) فوت 3,3(متر  1حداقل  •
  .ديباش

. دياستفاده كن يتا آنجا كه ممكن است از ماسك پزشك •
 يافراد. بار در روز عوض شود كيحداقل  ديماسك با

بهداشت  ديرا تحمل كنند با يماسك پزشك توانند يكه نم
به عنوان مثال هنگام (هند را به دقت انجام د يتنفس

 كباري يرا با دستمال كاغذ ينيعطسه دهان و ب ايسرفه 
د و بالفاصله پس از استفاده آن را دور يمصرف بپوشان

و بهداشت  دياز روش آرنج خم شده استفاده كن اي ديزيبر
  .)ديدست را انجام ده

مشترك را به حداقل  يحركت را محدود كرده و فضا •
  .ديبرسان

 يترشحات تنفس اياز آلوده شدن سطوح به بزاق، خلط  •
  .ديكن يخوددار

ها و درها تا آنجا كه ممكن است  با باز كردن پنجره •
آنها بهبود  يزندگ يرا در فضا هيهوا و تهو انيجر

  .ديببخش
، در يسطوح لمس يكاف يكردن و ضد عفون زياز تم •

كنار تخت،  زي، مانند مماريمحل مراقبت از ب يكينزد
، مبلمان اتاق خواب ريخواب و ساتخت  يها چارچوب
 يكيالكترون يها و كنترل دي، صفحه كليلمس شيصفحه نما

   .ديحاصل كن نانياطم  حمام ليوسا و
كه  يرا با افراد يمشترك يزندگ يكه فضا يكسان ايمراقبان 

 19- كوويد فيعالئم خف اهستند ي 19- مشكوك به كوويد
 :، بايددارند

ضدعفوني لحظه  5دست را مطابق با  عفوني كردن ضد
ها به وضوح  اگر دست) 80(، ديانجام ده 2دست كردن

 اي ديالكل استفاده كن يدستمال حاو كياز ، ستندين فيكث
  .هستند فيها كامالً كث دست ي كهآب و صابون وقت

متر از فرد مبتال فاصله داشته  1صورت امكان حداقل  در
 .ديباش

 ي، از ماسك پزشكدياتاق با فرد مبتال هست كيدر  يوقت •
 .دياستفاده كن

                                                            
2 5 Moments For Hand Hygiene 

قبل از دست به بيمار  - 1زمان براي ضدعفوني كردن دست تاكيد دارد،  5اين قانون به 
 - 4آلودگي با مايعات بعد از انجام كار براي بيمار و  - 3قبل از انجام كار براي بيمار  - 2

  بعد از دست زدن به محيط اطراف بيمار - 5بعد از دست زدن به بيمار 
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بالفاصله پس از استفاده، هر ماده آلوده به ترشحات  •
و بهداشت دست  ختهيرا دور ر) مصرف كباري مواد( يتنفس

 .ديرا انجام ده

هوا و  انيها تا آنجا كه ممكن است جر با باز كردن پنجره •
 .ديبهبود ببخش يزندگ يرا در فضا هيتهو

، در يسطوح لمس يكاف يكردن و ضد عفون زياز تم •
كنار تخت،  زي، مانند مماريمحل مراقبت از ب يكينزد

، مبلمان اتاق خواب ريخواب و ساتخت  يها چارچوب
 يكيالكترون يها و كنترل دي، صفحه كليلمس شيصفحه نما

 .ديحاصل كن نانياطم  حمام ليوسا و

  ماسك تيريمد يراهنما
 شياز افزا يريو جلوگ شتريهرچه ب يياز كارآ نانياطم يبرا

 يهر نوع ماسك ضرور يانتقال، استفاده و دفع مناسب برا
  .است

WHO از  حيرا در مورد استفاده صح ريز هاي ييراهنما
 يها مراقبت شرايطها در  روش نياز بهتر برگرفتهها،  ماسك
  :دهد يارائه م يبهداشت

  .دياز استفاده از ماسك بهداشت دست را انجام ده قبل•
كه  ديحاصل كن ناني، اطمديماسك را با دقت قرار ده •

شده و آن  ميتنظ ينيپل ب ي، روپوشاند يرا م ينيدهان و ب
صورت و ماسك به حداقل  نيتا شكاف ب ديببند منيرا ا

  .برسد

  .ديكن يهنگام استفاده از ماسك از لمس آن خوددار •
قسمت : ديمناسب بردار كيرا با استفاده از تكن ماسك •

بلكه آن را از پشت باز  ديماسك را لمس نكن يجلو
  .ديكن
هر زمان كه ناخواسته ماسك استفاده  ايپس از برداشتن  •

ها   قابل مشاهده دست يشده لمس شد، در صورت آلودگ
  .ديكن زيآب و صابون تم ايالكل  يدستمال حاو كيبا 

ماسك خشك  كيها را به محض مرطوب شدن با  ماسك •
  .ديكن نيگزيجا زيو تم

  .ديمصرف استفاده مجدد نكن كباري ياز ماسكها •
مصرف را پس از هر بار استفاده دور  كباري يها ماسك •

  .ديزيو بالفاصله پس از برداشتن آنها را دور بر ديزيبر
WHO كه  يرييمشاهده هرگونه تغ يبرا كيهمچنان از نزد

بگذارد، نظارت  ريموقت تأث ييراهنما نيممكن است بر ا
را  يدترينسخه جد WHOعوامل،  رييدر صورت تغ. كند يم

 يسند راهنما نيصورت، ا نيا ريدر غ. كند يصادر م
  .شود يم يانتشار منقض خيسال پس از تار 2 ،موقت

  :اين مقاله ترجمه اي است از
Advice on the use of masks in the context of COVID-
19: interim guidance, 5 June 2020 from WHO/2019-
nCov/IPC_Masks/2020.4 
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