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 ها : ماسک 19-کووید 

 مراجعه نمایید   ph.lacounty.gov/masksبه نشانی    تارنماهای مختلف یا در قالب  برای مشاهده این سند به زبان

 ph.lacounty.gov/masks برای آخرین نسخه این راهنما، لطفاً نشانی زیر را بررسی کنید

را   ی پوشیدن ماسک هاقوانین و توصیه   یط های بسته الزامی و در برخی دیگر اکیدأ توصیه می شود. حدر شهرستان لس آنجلس، ماسک در برخی م
 نمایید.  مالحظه

 

 نکات اصلی 

 برای اینکه یک ماسک عملکرد مطلوب داشته باشد،  •

 .  است  فیلتراسیون خوب   و  برازش مناسب  دارا بودن  مندنیاز   •

o .برازش مناسب بعنی ماسک دهان و بینی شما را می پوشاند و محکم بر دو طرف صورت و بینی تان می نشیند 

o توانید با پوشیدن ماسک چند الیه و شود. شما میخوبی مانع ورود ویروس می فیلتراسیون خوب یعنی موادی که ماسک از آن ساخته شده به
 خاص، از فیلتراسیون خوب برخوردار شوید.   از موادی  ساخته شده  

، بهترین حفاظت را  (    KF94و KN95 N95 های تنفسی با برازش مناسب )مانند کنند، ماسک ها تا حدی میزان محافظت را فراهم میبا آنکه همه ماسک  •
 دهند.  ارائه می 

 سازد را کُند    19- تواند سرعت انتشار کوویدچگونه پوشیدن ماسک می

ها و ذرات بسیار کوچک حاوی ویروس را بازدم کند. سپس ممکن است افراد  که فرد آلوده قطرک   شودهنگامی پخش می   19-کووید
 آیند. ها، بینی یا دهانشان فرود  آنها روی چشم   کنند، یادیگر این قطرات ریز و ذرات را استنشاق  

با جلوگیری از انتشار قطرات تنفسی و ذراتی که تنفس، سرفه یا   پیشگیری می کنند.  19-از انتشار کووید هاماسک  •
  در استنشاقخوبی فیلتر کند، از شما  و بهبه اندازه باشد  کنند. و اگر ماسک  از دیگران محافظت می آنها  کنید،  عطسه می 

 کند.ذرات منتشر شده از سوی دیگران، محافظت می 

( باالترین سطح   ,N95, KN95s“و    ”KF94sمانند  فیلتر کننده  )بعنی ماسک های تخصصی    های تنفسیماسک  •
یرند، بنابراین از شما در برابر ذرات منتشر شده از سوی دیگران  گکنند و محکم بر روی صورتتان قرار میوبی فیلتر میحفاظت را فراهم می کنند.  آنها بخ

 کنند.کنید، از دیگران محافظت می کنند. آنها همچنین با جلوگیری قطرات تنفسی و ذراتی که تنفس، سرفه یا عطسه میمحافظت می 
 

 اقدامات مهم برای انتخاب ماسک
 

 فراهم می کنند.   19-کوویدبدانید چه ماسک هایی بهترین حفاظت را در برابر 
با برازش مناسب بپوشید.  اگر ماسک تنفسی یک گزینه نیست، پس بهترین گزینه بعدی   ماسک تنفسی فاظت را نیاز دارید، یکحاگر بهترین  •

 مناسب اندازه صورت.  ماسک پزشکی است )یک ماسک پارچه ای با برازش مناسب روی یک ماسک پزشکی( یا یک  ماسک دو تایی نپوشید
 
 
 

 دهندارائه می  19- ها بهترین محافظت را در برابر کووید بدانید کدام ماسک
 بهترین  بهتر  خوب ضعیف 

ای فاقد  هرگونه ماسک پارچه  •
ای از مواد  فیلتر یا الیه

 مصنوعی غیر بافت 
 دستمال سر  •
 محافظ گردن •

ماسک پارچه ای با برازش مناسب   •
الیه   )  از چند الیه که شامل الیه

بافته  ساخته شده از مواد    های (
شده غیر مصنوعی ) از قبیل 

 است.   مذاب(پروپیلن دمیده  پلی
نامتناسب با اندازه  ی  ماسک پزشک •

 صورت

  ،ماسک دوتایی )ماسک پزشکی •
 ای( ماسک پارچه 

اندازه شده با    –ماسک پزشکی   •
تنظیم بند یا تکنیک گره زدن 

 و تا کردن

های تنفسی با برازش مناسب  ماسک 
 مانند: 
• N95 
• KN95 
• KF94 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html


Los Angeles County Department of Public Health 

publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

Masks Revised 1/20/23 (Farsi) 

 19- های کوویدماسک

 
Page 2 

 ماسکی را انتخاب کنید که:

 گیرد، و تان قرار  تان، محکم روی بینی و چانه بینی  یا  در طرفین صورتبزرگی  بدون وجود شکاف    ،است.  باید محکم  متناسببه خوبی   .1

 و ،  کندخوبی فیلتر  به .2

 کنید. با پوشیدن آن احساس راحتی می  .3
 

ها  ماسک و    دستیابی به حداکثر بازدهی استفاده از ماسکبا عنوان    وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیاو    های تنفسیها و ماسک انواع ماسکبا عنوان    CDC  های  صفحه
 را مالحظه کنید.  اقدامات مهم برای انتخاب ماسک  -CDCاعالمیه    فرمایید.  مالحظهرا      برای کودکان: نکات و منابع

 
 ها انواع ماسک

 ( KF94و  N95  ،KN95های تنفسی )مانند  ماسک 

می شوند    19-از جمله ویروس هایی که سبب کوویدهستند که برای فیلتر کردن ذرات بسیار کوچک    تخصصیهای  های تنفسی ماسکماسک 
 . های تنفسی وجود دارداند. انواع مختلفی از ماسکطراحی شده 

  -رات معلق در هوا طراحی شده% از ذ95ماسک های تنفسی یکبار مصرف هستند که برای فیلتر کردن حداقل    N95های تنفسی ماسک  
  CDC (NIOSH))اگر برای عرضه در مصارف پزشکی باشند( و مؤسسه ملی سالمت و ایمنی شغلی   FDA قوانین مربوط به آنها توسط  اند. 

صورت صفحه تارنمای ماسک های تنفسی  را می توان در    شده استتأیید     NIOSH  فهرست ماسک های تنفسی که توسط  .تنظیم می شود
کند برای یافتن  پوشند ملزم می می   N95های  کادر درمان را که ماسک   Cal/NIOSHیافت. توجه:    NIOSH  مورد تأیید  ،فیلتر کننده ذرات

 مراجعه نمایید.  FDAسایت    N95های تنفسی  بخش ماسک بیشتر به  برای اطالعات  .  « انجام دهندآزمایش برازش»  N95مدل، سبک و اندازه مناسب ماسک  

را    KN95های  تنظیم قوانین ماسک   NIOSHاند.  هستند اما مطابق استانداردهای چین ساخته شده   N95های  مشابه ماسک  KN95های تنفسی  ماسک  •
فروخته شده در    KN95های  ماسک   60ها تقریباً همیشه حلقه گوش دارند و شبیه منقار اردک هستند. آگاه باشید که حدود %دهد. این ماسک انجام نمی 

آزمایشگاه ملی فناوری ایمنی شخصی ارزیابی  شود ماسکی را بیابید که از سوی  گزینید، توصیه میرا برمی   KN95آمریکا تقلبی هستند. اگر استفاده از ماسک  
 »بازده فیلتراسیون« یا بیشتر باشد.   %95  و دارای حداقل  شده

انجام نداده است. آنها لبه کناری    NIOSHاستانداردهای کره جنوبی ساخته شده و تنظیم قوانین آنها را    مطابقت بابرای    KF94های تنفسی ماسک  •
تری از  های گوش دارند. آنها متناسب با طیف وسیع دارند. آنها اغلب حلقه   «قایقی»  تریشکل افقی مستطیلی   N95/KN95های  دارند و در مقایسه ماسک 

 % ذرات معلق در هوا ساخته یم شوند. 94حداقل  آنها به منظور فیلتر کردن    ند.های صورت هستها و اندازه شکل 

 
ای یا یک ماسک پزشکی، از  شوند، بهتر از ماسک پارچه تان کیپ می گیرند و محکم روی صورت خوبی روی صورت جای می های تنفسی که به ماسک 

 تر، چندان راحت نباشند. ها ممکن است به علت فیلتراسیون بهتر و برازش محکم این ماسک   کنند. شما محافظت می 

ها باید شامل اطالعاتی  های شرکت سازنده را مطالعه نمایید. این دستورالعمل هنگام انتخاب ماسک تنفسی، به برازش مناسب آن دقت کنید و دستورالعمل •
 سک یا طرز صحیح دور انداختن ماسک تنفسی باشند. در خصوص نحوه پوشیدن، نگهداری و نظافت ما

 های تنفسی باید محکم روی صورتتان کیپ شوند. اندازه، سبک و مدل مناسب را بیابید. برای عملکرد صحیح، ماسک  •

o  شوند. های دارای حلقه گوش، بهتر کیپ میگیرند، نسبت به ماسک های تنفسی مجهز به بندهایی که دور سر قرار می ماسک 

o   های تنفسی ممکن است به خوبی روی صورتتان سوار نشوند. ریش و سبیل دارید، ماسک اگر 

o  های  ماسکKN95    وKF94   ساله و    2شود برای کودکان  های »کودک« یا »بسیار کوچک« موجود هستند، که این امر باعث میهر دو در اندازه
 گزینه  باشند.بزرگتر یک  

o  ی مناسب افراد مختلف است. ممکن است الزم باشد انواع مختلف را امتحان کرده تا ماسکی را پیدا  های تنفسهای متفاوت ماسک سبک و اندازه
 کنید و نیاز نیست که مدام آن را لمس و تنظیم کنید.شود و با پوشیدن آن احساس راحتی میکنید که محکم روی صورتتان کیپ می

های  به دستورالعمل شدگی یک ماسک تنفسی،  ای نحوه قرار دادن، برداشتن و بررسی کیپ برشدگی آن را بررسی کنید.  زنید، کیپهر بار که ماسک می  •
NIOSH   .مراجعه نمایید 

 اگر مشکل تنفسی دارید، قبل از پوشیدن ماسک تنفسی با پزشک خود مشورت کنید. •

 (. از دو ماسک استفاده نکنیدرا همراه با ماسک دیگر نپوشید )یعنی،    N95/KN95ماسک   •

های تنفسی اصل، نشان  بر روی ماسک .  باشید چون ممکن است قادر به تأمین حفاظت وعده داده شده نباشند   های تنفسی تقلبی )جعلی(ماسک مراقب   •
 مناسب مراجعه نمایید.   KN95های ماسک  نشان و    N95های ماسک  نشانبه    -خاصی چاپ شده  

o   نکاتNIOSH  های  عکس   )به همراه  های استاندارد یا تأییدیه جعلیعالمت و    های فروش محصوالت جعلیعالئم هشدار دهنده وبسایت   برای
 مفید(. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations#s3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
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o   CDC   های تنفسی از کشوری دیگر به آن توجه کردریزی خرید ماسک عواملی که باید هنگام برنامه . 
 

 مراجعه نمایید.  های تنفسیماسک با عنوان    CDCتر، به صفحه  برای اطالعات مفصل 
 

 های پزشکی ماسک 
ماسک  ماسک این  ماسکجراحی  های  ها،  یا  مصرف  یکبار  پزشکی،  عمل  دندان،  می های  نامیده  نیز  انواع    شوند.پزشکی  شامل  موارد  این 

 های یکبار مصرف با برازش سُست است. ماسک 

بافت یا بافته نشده و الیاف دمیده  در جستجوی ماسکی باشید که سیم بینی داشته باشد و دارای حداقل سه الیه الیاف غیر   •
 شوند. پروپیلن ساخته می مذاب باشد که عموماً از پلی

را ببینید( یا با استفاده از بند ماسک، برازش ماسک را بهبود    ویدیوماسک )   به داخلهای گوش و تا کردن آن  با گره زدن حلقه •
 بخشید. 

 مراجعه نمایید(.   ماسک دوتاییبهبود بخشید )به    با برازش مناسب   ایبرازش و فیلتراسیون ماسک را با پوشیدن آن زیر یک ماسک پارچه  •

 وم باشند. های پزشکی باید در برابر مایعات مقاماسک  •

o ماسک خود را با ریختن یک چکه آب روی قسمت جلویی آزمایش کنید. آب نباید به درون ماسک نفوذ کند. چکه آب باید روی سطح قطره  نکته :
 تشکیل دهد.

ید. اگر ماسک  های شرکت تولیدکننده در خصوص نحوه پوشیدن، نگهداری و نظافت ماسک یا طرز صحیح دور انداختن ماسک پیروی کناز دستورالعمل  •
 خیس یا کثیف است، آن را نپوشید. 

 

 (  ASTMمواد بافتی )   آزمایش و  یها. استاندارد شوند  می  طراحی و آزمایش  با استانداردهای مشخص    تمطابق   ی یک بار مصرف جهتهابعضی ماسک توجه:  

F2100  یاF3502   هایی بازدهی فیلتراسیون ذرات هستند. در جستجوی ماسک   95ها دارای حداقل %انجمن آمریکایی از جمله این موارد است. محافظ ترین ماسک
 اند. باشید که از سوی یک آزمایشگاه معتبر ثالث آزمایش شده 

 ایهای پارچه ماسک 

پارچه ماسک  نیز  ای )که به ماسک های  کنند در صورتی که محکم روی صورت قرار  خوبی عمل می موسوم هستند( به های چندبار مصرف 
 کند.ساخته شده باشند که ذرات کوچک را فیلتر می  خاص  گیرند و از موادیمی

 مراجعه کنید(.  ماسک دوتاییای روی ماسک پزشکی بپوشید )به  پارچه  ، یک ماسک هتر رای محافظت بب

 ای خوب دارای موارد زیر هستند:های پارچه ماسک  •

o   الیه . پارچه ای بافت نشده داشته باشند  )الیه های(  بعالوه یک یا تعداد بیشتری الیهدو الیه الیاف بافت فشرده  آنها باید حداقل  .  یا بیشتر  سه الیه  
 پروپیلن دمیده مذاب باشد. ای مصنوعی مانند پلییک فیلتر ماسک یا پارچه   ای( بافت نشده می تواند)الیه ه

o  .سیم بینی برای کاهش فاصله درز تا بینی 

o پیچند. های گوش قابل تنظیم یا بندهایی که برای کاهش فاصله درز تا صورت دور سر میحلقه 

 حداقل محافظت را دارند. پوشاند  های دوالیه کتان، دستمال سر و محافظ گردن که بینی را می ماسک   ماسک های پارچه ای فاقد این خصوصیت ها از قبیل •

ای در  های پارچههای مراقبت از ماسک را مطالعه کنید. کارایی بعضی ماسک ای قابل شستشو و استفاده مجدد هستند. حتماً دستورالعملهای پارچه ماسک  •
 یابد.ماشین لباسشویی کاهش می صورت شستشو یا خشک کردن با  

 
(  ASTMآمریکایی آزمایش و مواد بافتی )شوند تا نشان دهند که سطح عملکردی آنها ثابت است. انجمن  ای طراحی و آزمایش میهای پارچه توجه: بعضی ماسک 

بندی  . برای فیلتر ذرات، ماسک های رتبههای )»چندبار مصرف«( وضع کرده است ، از جمله ماسک حائل صورتهای  ( برای پوشش ASTM F3502استانداردی را )
بازدهی فیلتراسیون ذرات  هستند. اگر   95حداقل %ها دارای  دهند. محافظ ترین ماسک ارائه می  1، حفاظت بهتری نسبت به سطح  2سطح  -ASTM F3502شده  

است، در جستجوی ماسکی باشد که از سوی یک آزمایشگاه معتبر ثالث آزمایش شده    ASTMبندی  ید که فاقد رتبهای خریداری کندر نظر دارید ماسک پارچه
آمده    هایی با بازده بهترمحل کار/ماسک بازدهی  و    حائل صورتهای  بازده پوشش با عنوان    CDCهای تجاری موجود، در وب سایت  بندی برخی از ماسک باشید. رتبه

 است. 
 

 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx#respirators
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
https://www.osha.gov/shpguidelines/hazard-Identification.html
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 نحوه بهبود برازش و فیلتراسیون ماسک خود 

 

 ماسکی بزنید که سیم بینی داشته باشد.  •

شوند  می ای یا ماسک جراحی سوار  این ابزارها بر روی ماسک پارچه—از سفت کننده یا گیره ماسک استفاده کنید •
 ها کاهش یابد. تا نشت اطراف گوشه 

  ویدیوی بندهای ماسک را نزدیک گوشه ماسک گره بزنید و بند اضافه را تا کنید تا شکافی وجود نداشته باشد.   •
 نید.گره زدن و تا کردن را ببی

 برای کودکان از ماسک های کوچکتری که به خوبی اندازه آنان است استفاده کنید. •

انواع خاصی از موهای صورت مانند ریش ممکن است جایگیری ماسک را دشوار کنند. افرادی که ریش دارند   •
 ماسک دوالیه استفاده کنند.  توانند آن را اصالح کنند، از برازشگر ماسک/گیره یامی

 
 نکاتی برای بررسی اندازه بودن ماسک

های بیرونی ماسک گود کرده و هرگونه نشت هوا را بررسی کنید. مطمئن شوید که هوا از ناحیه نزدیک چشم یا از دو طرف  خود را اطراف گوشه   کف دست •
 ماسک جریان نداشته باشد. 

شده باشد، احساس خواهید کرد که هوای گرم از لوی ماسک به سمتتان در جریان است و ممکن است با هر دم و خوبی روی صورتتان سوار اگر ماسک به •
 بازدم حرکت ماسک را به داخل و خارج شاهد باشید. 

 ف ماسک را امتحان کنید. های مختلخوبی روی صورتتان سوار نشده است. انواع یا اندازه طور مداوم تنظیم کنید، احتماالً بهاگر باید ماسک خود را به  •
 

 پوشیدن دو ماسک یا »ماسک دوتایی«

اى با برازش مناسب روى ماسک پزشکی پوشیده شود. این کار باعث  »ماسک دوتایی« هنگامی است که ماسک پارچه 
 افزاید. شود ماسک پزشکی بهتر اندازه صورتتان شود و الیه)های( محافظ دیگری را به آن می می

 نکته مهم: 

ها بیش از حد شُل  تکنیک ماسک دوتایی با استفاده از دو ماسک پزشکی کارایی ندارد زیرا این ماسک  •
 هستند.

 شود. های تنفسی را نباید همراه با ماسک دوم پوشید، زیرا این کار باعث تداخل در برازش میماسک  •

تناسب اندازه ماسک با صورت خود را بهبود بخشید، اطمینان یابید که با   هایی دیگراگر در تالش هستید که با استفاده از تکنیک ماسک دوتایی یا روش •
 شود. ابتدا آن را در خانه امتحان کنید. آسانی نفس بکشید و دیدتان سد نمیتوانید بهانجام این کار کماکان می

،  2-کوو-ارگیری در معرض سارسو کاهش سرایت و قر  یای و عمل پزشکی جهت بهبود بازدههای پارچه حداکثرسازی برازش ماسک   و    استفاده و نگهداری ماسک ها  
 مالحظه کنید.   CDCدر  را    2021

 
 چه کسانی نباید ماسک بزنند 

 افراد زیر نباید ماسک بزنند: 

 توانند با نظارت بزرگساالن ماسک بزنند. سال می  8تا    2. اغلب کودکان  سال 2کودکان زیر   •

 بیهوش بوده، ناتوان است، یا بدون کمک قادر به برداشتن ماسک نیست. ، مانند کسی که  صورت ایمن ماسک بزنندتوانند به افرادی که نمی  •

آنان را   محلی، ایالتی، یا فدرال یا راهنمای ایمنی محل کارتنظیم کنندگان  توسط    مشخص شدهه  نحو، به  افراد شاغل در موقعیتی که پوشیدن ماسک •
 دهد.در معرض خطر قرار می 

اگر کار این افراد مستلزم تماس مستمر با دیگران است، مادامی که شرایط   شان نباید ماسک بزنند. زشکی کسانی که به دستور ارائه دهنده خدمات پ •
،  پوشاندای که زیر چانه را کامل می صورت به همراه آویزی پارچه   دهد باید یک جایگزین غیر محدود کننده بپوشند، مانند محافظ پزشکی آنان اجازه می 

 (. نمایید   را مالحظه  وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا    های صورتحافظ م)  که سنشان و عوارض پزشکیشان اجازه می دهد.  مادامی

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://youtu.be/UANi8Cc71A0


Los Angeles County Department of Public Health 

publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

Masks Revised 1/20/23 (Farsi) 

 19- های کوویدماسک

 
Page 5 

 ای پزشکیهای زمینه توجه: بیماری 

شان از این کار منع شده باشند. پوشیدن  توانند ماسک بزنند مگر آنکه به دستور پزشک ای پزشکی از جمله مبتالیان به آسم میهای زمینه اکثر افراد مبتال به بیماری 
ای مبتالست و  کنید، به بیماری زمینهبت میشود. اگر شما یا کسی که از او مراقدهد یا سبب تراکم دى اکسید کربن نمیرسانی به فرد را کاهش نمىماسک اکسیژن 

 هایی دارید، با پزشک خود صحبت کنید.  در خصوص پوشیدن ماسک نگرانی 

 
 هایی خاصمالحظات ویژه برای افراد مبتال به مشکالت ارتباطی یا ناتوانی

با افراد  است که در گروه های زیر هستند یا  ماسک برای کسانی    نوع جایگزینبا رویه پالستیکی شفاف،    ییهاهای شفاف یا ماسک ماسک 
 زیر در تعامل هستند:

 افراد ناشنوا یا کم شنوا.  •

 آموزانی که در حال فراگیری مهارت خواندن هستند.کودکان یا دانش  •

 کسانی که در حال یادگیری یک زبان جدید هستند.  •

 افراد ناتوان.  •

 صداهای مناسب حروف ببینند.تولید  افرادی که نیاز دارند که شکل صحیح دهان را برای   •
 

ع ماسک استفاده می کنید، اطمینان حاصل  نودر دسترس هستند. اگر از این    شده اند،پذیرفته    FDAط  که توس  قطعه شفاف دارندی که شفاف هستند یا  ماسک های
 فی در داخل ماسک جمع نمی شود. ضاکنید و رطوبت اکنید که می توانید به آسانی تنفس  

 
مالحظه     CDCرا در  ماسک ها  مالحظات ویژه  های  شبخ ،  کم شنوا هستندی ناتوانی جسمی از جمله آنان که ناشنوا یا  ا برای اطالعات بیشتر در باره ماسک ها و افراد دار 

 کنید.
 

 اطالعات تکمیلی 

 کالیفرنیا و ایالت    CDCتارنماهای راهنمای ماسک  

 CDC  انواع ماسک و ماسک های تنفسی •

  CDC  ماسک ها  زاستفاده و مراقبت ا •

 (CDPH)وزارت بهداشت عمومی ایالت کالیفرنیا  رداری از ماسکبیشترین بهره ب  •

 )اطالعات مربوط به ماسک های تنفسی(  CDC/NIOSH  ت تنفسافظ حمنبع موثق اطالعات مربوط به م •

 منابع 
 CDC/NIOSH  و کارآیی/ها در محل کار بعالوه بر ماسک هارت  پوشش صو  حائل •

 و تا کردن(زدن  ماسک های پزشکی) روش های گره    تناسببرای بهبود بخشیدن    CDCویدیوی آموزش   •

 CDC/NIOSHدر    )PDF(چگونه ماسک تنفسی را بپوشیم و برداریم    •

 CDC/NIOSHدر    )PDF(ب صورت  برازش مناس آزمایش   •

سازی اندازه مناسب برای ماسک های پارچه ای و عمل پزشکی برای بهبودی کارآیی و کاهش انتقال و در معرض قراردادن در   حداکثر  – CDCمطالعه   •
 CoV2-SARSمقابل  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0%20
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w

