
هر آنچه درباره انواع ماسک ها باید بدانیم

دانشگاه علوم پزشکی قزوین-مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 



COVID-19ره هایقط.می شودمنتقلدیگرفردبهفردیازتنفسیقطراتطریقازعمدتا
دروانندمی تقطراتاین.می روندهوابهآوازیافریادصحبت،عطسه،سرفه،هنگامتنفسی

بهقطراتنایفردتنفسباوبگیرندقرارهستندشمانزدیکیدرکهافرادیبینییادهان
بهیتنفسقطراترسیدنازجلوگیریبرایسادهمانعیماسک ها.یابندراهویبدنداخل

قراردهانوبینیرویبرماسک هاکهزمانیمی دهد،نشانمطالعات.هستنددیگران
.می دهندکاهشراتنفسیقطراتانتشارمی گیرند

CO = Corona

VI = Virus

D = Disease

19 = Starting in 2019



دادهشاننمطالعهچندیننتایجزیرا.بزنیدماسکبایدنمی کنیدبیماریاحساساگرحتی
هنوزکهکسانیونمی شوندعالئمدچارهرگزCOVID-19بهمبتالافرادازبرخیکهاست

ماسکزااستفاده.کنندمنتقلدیگرافرادبهراویروسمی توانندهمنمی دهندنشانعالئمی
داشتهفاصلهدیگرانازمتر2حداقلنیستیدقادرشمامکان هابرخیدرزیرااستمهمبسیار
رشگستهستندیکدیگربانزدیکتماسدرکهافرادیمیاندرعمدتاCOVID-19وباشید

.می یابد



محافظتشمااطرافیانهمچنینوشماازهاماسک•
اطرافیانتانیاوشماکهصورتیدرحتیمی کنند،
نداشتهCOVID-19ویروسبهخودآلودگیازاطالعی

.باشید

.  ستماسک جایگزین مناسبی برای فاصله اجتماعی نی• 
متری نیز 2عالوه بر استفاده از ماسک باید حداقل فاصله 

رعایت شود

را حداقلدست ها از لمس یا برداشتن ماسک خود، پس •
یا  از ضدبشویید و ثانیه با آب و صابون 20به مدت 

.الکل استفاده کنید٪70عفونی کننده دست با حداقل 



ماسک بزنند؟بایدچه افرادی 

ک عمومی و یا هنگامی که در کنار افرادی هستند که با آنان در یدر محیط های ساله و باالتر 2افراد • 
.، باید از ماسک استفاده کنندنمی کنند خانه زندگی 

از ( چه در خانه و چه در مراکز غیر درمانی)است COVID-19مراقبت از فردی که مبتال به هنگام •
که ممکن است به می کنید و یا تصور هستید  COVID-19اگر خودتان مبتال به . ماسک استفاده کنید

COVID-19  تی اگر ح. یا حیوانات هستیددیگران و باشید، مجبور به استفاده از ماسک در کنار مبتال
.باشیددر خانه خود 



ماسک بزنند؟نبایدچه افرادی 

سال2ازکمترکودکان•

دارندتنفسیمشکلکهافرادی•

بهقادریاواستناتوانوبیهوشکهفردی•
نیستکمکبدونماسکبرداشتن

باافرادازبرخیبرایاستممکنماسکازاستفاده•
.باشددشواررفتارییاوشناختیمشکالت

یاونندکاستفادهدرستیبهماسکازتوانندنمیآنهااگر
وندبزنماسکنباید،کنندتحملراماسکتوانندنمی
.گرفتنظردررادیگرگزینه هایباید



:ماسک هاانواع 

جزءکهافرادیبرایCOVID-19شیوعازجلوگیریبرایماسک هاازبرخی
یماسک هاکهاستبذکرالزماما.استمناسببسیارنیستنددرمانکادر

مراکزکارکنانبرایتنهاگزینه،بهترینN-95تنفسیماسک هایوپزشکی
.می باشنددرمانکادروبهداشتی

نمی شودپیشنهاد ماسک های که می شودپیشنهاد ماسک های که 



می شوندپیشنهاد ماسک هایی که 

کامال ) ماسک هایی که کامل روی صورت قرار گیرد • 
له ای بینی و چانه را بپوشاند و در دو طرف صورت نیز فاص

(میان ماسک و صورت نباشد



ماسک های ساخته شده با پارچه هایی که قابلیت •
مانند )تنفس را داشته باشند و فاقد هرگونه پرزی باشند

(.پنبه

الیه هستند3که دارای ماسک هایی • 



شفافبا صفحه پالستیکی ماسک های 

هستندافرادی که ناشنوا یا کم شنوا •

می گیرندکودکان خردسال یا دانش آموزانی که خواندن را یاد •

دانش آموزانی که در حال یادگیری یک زبان جدید هستند •

معلولافراد •

افرادی که نیاز به دیدن شکل مناسب دهان برای ایجاد صداهای مناسب•
دارند به عنوان مثال ، در آواز

وکشیدبنفسراحتیبهتوانیدمیکهکنیدحاصلاطمینان،کنیدمیاستفادهماسکنوعاینازاگر
رازی،برداریدخوابازقبلراماسکآنبرعالوه.شودنمیجمعماسکداخلیقسمتدراضافیرطوبت
ختسراکشیدننفسوشدهمومومهرکامالشمابینیودهاناطرافدرتواندمیپالستیکیقسمت

کند

:این دسته از ماسک ها برای افرادی استفاده می شود که نیاز به دیدن لب و دهان دارند مانند



نمی شوندکه پیشنهاد ماسک هایی 

ل و ش)نمی گیرند که کامل روی صورت قرار ماسک هایی •
(یا با فاصله از صورت قرار گرفته و محکم نیستند

که نفس شده اند که از موادی ساخته ماسک هایی • 
(مانند پالستیک یا چرم)کشیدن با آنها دشوار است 



بافته شده یا پارچه های ساخته شده از ماسک های •
هندیعنی پارچه هایی که نور را از خود عبور می دبافتنی، 

الیه3ماسک های کمتر از •



این.(دمنده)بازدمهایدریچهیادریچهباماسک هایی•
بهCOVID-19انتشارازمانعنمی توانندماسک هانوع

ماسک هاازدستهایندرموجوددریچه.شونددیگران
ودهشبیمارفردتنفسیقطراتخروجباعثاستممکن

یابدانتقالدیگرانبه

عدم استفاده از ماسک هایی که  مخصوص کادر درمان• 
است



:منبع

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-

sick/cloth-face-cover-guidance.html#feasibility-adaptations
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http://hpsr.qums.ac.ir


