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 ای چگونه ما در برابر انتشار ویروس کرونا محافظت می کنند؟های پارچهماسک( 1پرسش 

 پاسخ:

درصد از مبتالیان به بیماری کرونا هیچ گونه عالمت تنفسی ندارند و از  04بررسی های نشان داده است حدود 

معموال بدون عالمت هستند، بنابراین در اثر قطرات تنفسی که در  ءطرفی در اوایل ابتال به بیماری نیز افراد مبتال

می توانند بیماری  را به دیگران منتقل کنند. بررسی شود، اثر صحبت کردن، سرفه و عطسه به اطراف منتشر می

های نشان داده است که در اثر صحبت کردن حدود ده هزار قطره، سرفه حدود سی هزار قطره و عطسه حدود 

چهل هزار قطره که ممکن است حاوی ویروس باشند به اطراف منتقل می شوند. این قطرات در ابتدا درشت هستند 

در منیع آنها را کنترل کرد ولی اگر ماسک نباشد، این قطرات تبخیر شده و اندازه آنها کوچکتر توان و با ماسک می

 توانند در سطوح یا روی لبف صورت و چشم دیگران رسوب کنند و آنها را مبتال کند. شده و می

 

ای برای حفاظت در برابر های پارچهآیا با توجه با اندازه کوچک ویروس، ماسک( 2 پرسش

 وس کرونا موثر هستند؟ویر

 پاسخ: 

قطره، که ممکن است  04444و عطسه حدود  04444، سرفه 04444در اثر صحبت کردن حدود 

شوند. این قطرات وقتی که  که از دهان و دستگاه تنفسی حاوی ویروس باشند به اطراف منتشر می

اثر گرما تبخیر شده و شوند در شوند عمدتاً درشت هستند و هر چه دورتر میبه بیرون منتشر می

تواند قطرات درشت منتشر شده را در ای میماسک پارچه ،شوند. با این توضیحاتکوچکتر می
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ای ای پارچههها نشان داده است که ماسکنزدیکترین نقطه به منبع انتشار به دام بیندازد و لذا بررسی

  د. به این بیماری داشته باشنتوانند نقش موثری در کنترل انتشار قطرات و کاهش ریسک ابتالمی

 

 ای استفاده کنند؟های پارچهچه کسانی و کجاها باید از ماسک(  3 پرسش

 پاسخ: 

 بایست برای جلوگیریمراجعه کنید( می 0های خاص )به پاسخ پرسش همه افراد باالی دو سال بجز برخی گروه

، مراکز پر ازدحام و فاقد تهویه کافی و جاهایی که امکان رعایت فاصله اجتماعی از انتشار ویروس در مراکز عمومی

 ها و ...( از ماسک استفاده کنند. های مواد غذایی و داروخانهنیست )مثل فروشگاه

 

 ؟استفاده کنندماسک چه کسانی نباید از ( 4پرسش 

 پاسخ:

 باید ماسک بزنند: ،های زیربجز گروه،همه افراد  

 زیر دو سال کودکان 

 دافرادی که مشکل تنفسی دارن 

 افراد ناتوان یا افرادی که به نوعی قادر به برداشتن ماسک از روی صورت بدون کمک نیستند. 
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 باشد؟ به ویروس کرونا موثر ءآیا استفاده از ماسک به تنهایی می تواند در پیشگیری ابتال( 5پرسش 

 پاسخ:

سالمت اطرافیان می شود. برای حفظ سالمت خودمان باید فاصله اجتماعی ماسک زدن در درجه اول منجر به حفظ 

را رعایت  کنیم، از حضور در مراکز پرجمعیت اجتناب کنیم و شستشوی مکرر دست و ضدعفونی سطوح را فراموش 

ر ینکنیم. به عبارت دیگر ماسک زدن نباید باعث اطمینان کاذب شود. ماسک یک راهکار کنترلی مکمل در کنار سا

 اقدامات کنترلی است.

 

 های باید داشته باشند؟ای چه ویژگیهای پارچهماسک( 6پرسش 

 پاسخ: 

ای که به صورت خانگی برای کمک به کاهش سرعت انتشار ویروس کرونا های پارچهماسک CDCمطابق توصیه 

 شود باید دارای مشخصات زیر باشند: می

  پوشش دهد.بصورت محکم اما راحت اطراف صورت را کامل 

 ها یا بندهای ایمن و مناسبی داشته باشدحلقه 

 شامل چندین الیه پارچه )ترجیحا از جنس کتان( باشند 

 تنفس بدون محدودیت میسر باشد 

 ها دستگاه بدون آسیب و تغییر میسر باشدقابلیت شستشو و خشک کردن آن 

های جراحی و ماسک N95های ای خانگی حفاظتی معادل ماسکهای پارچه( آیا ماسک7پرسش 

 کنند؟تامین می

 پاسخ: 
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-نیستند و کارایی این ماسک N95های های جراحی یا ماسکای معادل ماسکهای صورت پارچهخیر، این ماسک 

با کادر درمان است. هدف از   N95های های جراحی و ماسکها را ندارند. به طور کلی اولویت استفاده از ماسک

 دراول به دام انداختن قطرات تنفسی شوند، در درجه  پارچه ای که برای عموم توصیه میهای استفاده از ماسک

 .منبع و جلوگیری از انتشار آنها به اطراف است

 ؟های پارچه ای چگونه استنحوه تمیز کردن و شستتشوی ماسک( 8پرسش 

و  لباسشویی )با آب گرم(توان با ماشین ها را  بسته به تعداد دفعات استفاده، میپاسخ: این ماسک

قاشق چایخوری وایتکس  0به طور دستی شستشو مجددا استفاده کرد. برای شستشو با دست هم 

دقیقه درآن غوطه ور و سپس با 5لیتر آب در دمای اتاق تهیه و ماسک را به مدت  5/0را در حدود 

 .رشید قرار دهیدآب سرد شستشو دهید. برای خشک کردن هم،  ماسک را در معرض هوا و نور خو

 

 د؟ال از ماسک استفاده کربهای ورزشی مثل شنا و فوتآیا می توان در هنگام فعالیت( 1 پرسش

های ورزشی مثل شنا، مجاز نیست و رعایت فاصله اجتماعی استفاده از ماسک در مورد فعالیت  پاسخ:

به این مهم که این هایی نظیر فوتبال و... نیز با توجه اهمیت بیشتری دارد. در مورد ورزش

ها توصیه ها باید در فضاهای باز انجام شوند و استفاده از ماسک در حین این فعالیتورزش

 شود.نمی
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 ( ماسک زدن چه پیامدهای منفی برای افراد دارد؟11پرسش 

پاسخ:  به هر حال استفاده از ماسک ممکن است کمی ناراحت کننده باشد ولی با توجه به مزایای 

ه دکنند که استفاحفظ سالمت جامعه، سودمند است. برخی افراد به اشتباه تصور میآن در 

شود. ولی باید توجه طوالنی مدت سبب تجمع دی اکسید کربن بازدمی و آسیب مغزی می

های پارچه ای تهویه کافی بری پیشگیری از این تجمع دی اکسید کربن در داشت ماسک

باشد تا ضمن پیشگیری نبیش از حد ضخیم  بایدمیسک ماکنند، هنگام بازدم را فراهم می

.  برخی نیز از درد الله گوش در نفس و مشکالت تنفسی نشود از این موضوع، سبب تنگی

های ماسک را به توان بنداثر استفاده از ماسک شکایت دارند که برای حل این مشکل می

گره زد یا از بندهای متناسب با اندازه سر خود استفاده کنند.  ،جای پشت گوش، پشت سر

های عینک در هنگام ماسک زدن را نارحت کننده تعدادی از مردم نیز مه گرفتگی شیشه

های عینک  با آب و صابون و خشک کردن دانند که این مشکل نیز با شستشوی شیشهمی

کنند که استفاده از فراد نیز اذعان میشود. برخی از اآن قبل از استفاده از ماسک حل می

، در حالی که استفاده از ماسک شودماسک سبب تحریک و حساسیت پوستی در آنها می

 کند.ای مناسب)معموالً از جنس کتان( مشکل را حل میپارچه
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 ( آیا شیلدها یا محافظ های صورت می تواند جایگزین ماسک شود؟11پرسش 

اه ها همرشود. این محافظصورت به عنوان جایگزین ماسک توصیه نمی هایاستفاده از محافظ: پاسخ

های نزدیک با ماسک زدن به شرطی که اطراف صورت را به طور کامل پوشش دهد در تماس

  توانند استفاده شود.با دیگران می

 
 

 

 م؟ی( در هنگام ماسک زدن به چه نکاتی باید توجه کن12پرسش 

 پاسخ:  

ها به نحو صحیح شستشو داده شوند. ماسک باید از پل استفاده ماسک الزم است دستقبل و بعد از 

، ماسک باید از بند گرفته ا در بر بگیرد.  در موقع درآوردنبینی و چانه و اطراف صورت ر

شود و در سطل زیاله یا در کیسه مخصوص نگهداری شود. در مدت زمان پوشیدن ماسک؛ 
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سطح ماسک اجتناب کنند و در صورت نیاز به تنظیم ماسک با افراد باید از تماس دست با 

 های خود را با آب و صابون بشویند. دست، بالفاصله دست

، شل بودن ماسک، دست زد به سطح ماسک، نپوشاندن کامل بیرون ماندن بینی و چانه از ماسک

م ماسک زدن های غلط و رایج در هنگاصورت از طرفین، باال و پایین را از مهمترین رفتار

 است.
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 ای خانگی را چطور می توان تهیه کرد؟های پارچه( ماسک13پرسش 

توان به شکل خانگی و با استفاده ای را میهای پارچهماسک CDCپاسخ: مطابق دستورالعمل 

 از از مواد موجود در منزل و با هزینه کم به شکل زیر تهیه کرد:

 

 مواد الزم :

  سانتی متر( از پارچه نخی 0555*55اینچ ) 6*04مستطیل دو 

 سانتی متر( )یا نوارهای الستیکی، نخ، نوار  0555اینچی ) 6ی کشسان دو قطعه

 ای، یا کش مو(پارچه

 نخ و سوزن 

 قیچی 

 چرخ خیاطی  

 روش تهیه:

 با استفاده از پارچه نخی:-الف

از پارچه سانتیمتر(  0555در  55اینچی ) 6در  04دو مستطیل -0

نخی برش دهید. از نخ بافتنی محکم ، مانند پارچه لحاف یا 

توان برای لبه کار استفاده شرت را میهای نخی. پارچه تیمالفه

 کرد. دو مستطیل را روی هم قرار دهید.
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سانتیمتر( تا  055) اینچ 0/0  های طویل پارچه را به اندازهقسمت-5

الیه دوبل پارچه را به اندازه کنیم. سپس کرده سپس سجاف می

نیم کسانتیمتر( در امتداد قسمت کوتاه مستطیل تا می0اینچ ) 5/0

 زنیم.سپس کوک می

 

 

سانتیمتر(  056اینچ )  8/0سانتیمتر( طول و  0555اینچ ) 6 -0

تهیه کرده و آن را به داخل سجاف پهن تر از   عرض بند االستیک

لقه های گوش خواهند بود از هر طرف ماسک جا میکنیم. این ها ح

یک سوزن بزرگ برای رد کردن بند استفاده کنید. انتهای بند ها را 

گره بزنید. اگر بند االستیک ندارید از کش مو  یا هد بند االستیک 

توانید بندها را طوالنی تر کرده استفاده کنید. اگر فقط نخ دارید می

 و پشت سر خود ببندد.

 

 

 

 

 

بندهای االستیک را بکشید تا گره ها داخل سجاف به آرامی  -0

محکم شوند. دو طرف ماسک را روی بند جمع کنید و ماسک را 

ای تنظیم کنید که ماسک روی صورتتان محکم روی صورت به گونه

 شود. سپس بندهای االستیک را در جای خود گره بزنید تا نلغزد.
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 دوخت(با استفاده از  تی شرت ) بدون نیاز به  -ب

  مواد الزم:

 شرتتی

 قیچی

 

 

 ) بدون نیاز به دوختن( 0سر و گردن با استفاده از دستمال  -چ

 مواد الزم:

 سانتیمتر(5458سانتیمتر*5458) اینچ  54*54دستمال )یا پارچه نخی مربعی شکل به ابعاد 

 فیلتر قهوه 

 نوارهای الستیکی ) یا کش مو(

 قیچی ) در صورت برش زدن پارچه(

 
                                                           

1 Bandanna 
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 منابع مورد استفاده:

 

1- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html 
2- Use of Cloth Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19; cdc.gov/coronavirus 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html

