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مقدمه

بیماری کووید 19 یک  بیماری تنفسی است که گستره 

خفیف،  بسیار  مــوارد  از  می تواند  آن  بالینی  نشانه های 

نارسایی  تنفسی،  حاد  و  شدید  بیماری  تا  تنفسی  غیر 

افراد  از  برخی  باشد.  متغیر  نهایت مرگ  در  و  ارگان ها 

داشــت.  نخواهند  بالینی  نشانه  هیچ  ــروس  وی به  ــوده  آل

 19 کووید  بیماری  موجود  شواهد  و  مستندات  براساس 

بیشتر از طریق قطرات آلوده ترشحات تنفسی و انتقال 

حین  بیماری  انتقال  کــرد.  خواهد  پیدا  انتشار  تماسی 

تماس با اشیای آلوده از جمله وسایل حفاظت فردی یا 

نیز  بوده  بیمار  استفاده  بیمار که مورد  وسایل شخصی 

رخ می دهد.

اگرچه دانسته های ما در مورد انتقال بیماری کووید 19 

عبدالرضا یوسفی
معاون اجرایی معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشیک شاهرود

مرضیه رضایی
سرپرست مرکزآموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشیک شاهرود

   اهداف آموزشی  

پس ازمطالعه این مقاله انتظارمی رودخوانندگان محترم بدانند:

چه زمانی از تجهیزات و وسایل حفاظت فردی استفاده کنند.
وسایل حفاظت فردی چگونه باز، بسته، تنظیم و پوشیده می شوند.

محدودیت های وسایل حفاظت فردی چیست.
نحوه مراقبت صحیح،نگهداری،عمرمفیدوامحای وسایل حفاظت فردی چگونه است.

سؤاالت پرتکراردرمورد تجهیزات حفاظت فردی
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درحال افزایش است اما با توجه به دغدغه ها و سؤاالت 

کارمندان  کــارگــران،  متخصصان،  کارشناسان،  متعدد 

برای  فــردی  وسایل حفاظت  عــادی درخصوص  افــراد  و 

ســؤاالت  بــه  پاسخگویی  کــوویــد19  کنترل  و  پیشگیری 

پرتکرار در مورد تجهیزات و وسایل امری ضروری است.

ماسک چیست؟

بــرای  و  اســت  ــردی  ف نــوع وسیله حفاظت  یــک  ماسک 

کاهش خطر احتمالی استنشاق ذرات موجود در هوا از 

جمله عوامل عفونی، گازها یا بخارها استفاده می شود. 

از جمله تجهیزات حفاظت فردی هستندکه  ماسک ها 

واحدهای  و  کارگاه ها  در  شاغالن  استفاده  بــرای  قبل  از 

از جمله محیط مراکز بهداشتی درمانی در نظر  شغلی 

گرفته شده اند.

چه نوع دستکشی درمراکزبهداشتی درمانی توصیه می شود؟

بــیــمــار کــه بــرای  دســتــکــش هــای یــکــبــار مــصــرف معاینه 

درمانی  بهداشتی  مراکز  در  بیماران  از  روزمــره  مراقبت 

بیماران  از  مراقبت  برای  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد 

بدیهی  ــد.  ان مناسب  کرونایی  شــده  تأیید  یــا  مشکوک 

است استفاده از دستکش های طبی به عنوان بخشی از 

احتیاط های استاندارد حین تماس دست های کارمندان 

بهداشتی درمانی با خون یا دیگر ترشحات بدن بیماران، 

پوست بدون محافظ یا آسیب دیده یا هرگونه مخاط های 

بیماران توصیه می شود.

روپوش، تن پوش)گان( چیست؟

لباس حفاظتی را که بر تن می پوشند، روپوش یا تن پوش 

انسان  از بدن  می گویند. وظیفه اصلی روپوش حفاظت 

شدید  نور  مانند:  محیط  در  احتمالی  خطرات  برابر  در 

آفتاب، سرما و گرمای بیش از اندازه، بارش برف و باران، 

حشرات، مواد شیمیایی زیان آور، سالح و سایش با مواد 

زبر و آسیب رسان و سایر خطرهاست. روپوش در برابر 

تهدید  را  انسان  است  ممکن  که  مخاطرات  از  بسیاری 

کند، از ما محافظت می کند. در پاره ای از موارد روپوش 

دارای دو کارکرد است: 

1.  از فردی که آن را پوشیده محافظت می کند.

2.  محیط را از آلودگی احتمالی توسط فردی که پوشاک 

را پوشیده حفاظت می کند و موجب عدم آلودگی محیط 

در  محافظ  شــده  عفونی  ضد  پــوش  تن  مانند  می شود، 

اتاق عمل و محیط های پزشکی

حفاظتی  لباس های  از  استفاده  برای  را  معیارهایی  چه 

آموزش  و  درمــان  بهداشت،  وزارت  توسط  شده  توصیه 

پزشکی باید در نظر بگیریم؟ 

المللی  بین  و  ملی  اســتــانــداردهــای  و  علمی  مستندات 

برابر  در  مقاوم  و  نفوذ  قابل  غیر  لباس های  مشخصات 

را  درمــانــی  بهداشتی  مــراقــبــت هــای  مــراکــز  در  مایعات 

فردی  حفاظت  تجهیزات  نــوع  هر  در  می کند.  تشریح 

انـــتـــخـــاب و اســتــفــاده  ــیــد  کــل

صحیح؛ درک ماهیت خطرات 

و ریسک مواجهه با آن هاست. 

ــرای  بــرخــی از عــوامــل مــهــم ب

ارزیابی خطر مواجهه در مراکز 

عبارتند  درمـــانـــی  بــهــداشــتــی 

فشار  انتقال،  نحوه  منبع،  از: 

ــواع تــمــاس، طــول مــدت و  و انـ

توسط  کــه  فعالیت هایی  ــوع  ن

کاربر تجهیزات حفاظت فردی 

انجام می شود. در مورد گان ها، 

همپوشانی کافی پارچه بسیار 
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مهم است به گونه ای که اطراف بدن و پشت را به طور 

کامل بپوشاند و اطمینان حاصل شود اگر فردی که گان 

ناحیه  از  گــان  بگیرد،  قــرار  نشسته  حالت  در  پوشیده 

پشت بدن وی محافظت می کند.

محافظ صورت صورت چگونه از ما محافظت می کند؟

اقــالم محافظت  از  یکی  محافظ صــورت محافظ صــورت 

شخصی است که از کل صورت در برابر آلودگی ها و مواد 

شیمیایی محافظت می کند. البته شیلدهای محافظ صورت 

کاربردهای مختلفی دارند و در کارهای صنعتی همراه با 

کرونا،  شیوع  زمــان  در  می شوند.  استفاده  ایمنی  عینک 

این شیلد می تواند  بیماری های ویروسی  آنفلوانزا و دیگر 

کند.  پیشگیری  بیماری   انتقال  از  و  باشد  مفید  بسیار 

بیماری ها   از  دیگر  برخی  و  کرونا   انتقال  عدم  منظور  به 

لمس نکردن صورت توسط دست آلوده بسیار مهم است. 

و  داد  قــرار  استفاده  مــورد  مــی تــوان  دفعات  به  را  شیلد 

تحمل کردن آن روی صورت نیز اصال کار سختی نیست. 

نــاخــودآگــاه  دیــگــر  اســتــفــاده می کند  از شیلد  کــه  فـــردی 

صورت و بینی خود را توسط دست لمس نمی کند و به 

این ترتیب احتمال انتقال بیماری کاهش می یابد.

چگونه از وسایل حفاظت فردی استفاده کنیم؟

1. روپوش

باید تنه را از گردن تا زانوها و بازوها را تا انتهای مچ  	

دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود و در پشت 

گردن و کمر گره بخورد.

 2.  ماسک 

بندهای ماسک یا نوارهای االستیک را  در وسط سر  	

و گردن قرار دهید.

باند و نوار انعطاف پذیر را روی استخوان بینی قرارداده  	

وحالت آن را  تنظیم کنید.

صورت و زیر چانه را به طور مناسب بپوشانید. 	

3.   عینک یا شیلد صورت

بر روی صورت و چشم ها و متناسب با آن ها قرار بگیرد. 	

4.   دستکش ها

تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش  	

هم ادامه داشته باشد.

قبل از پوشیدن دستکش ها دست هایتان را با آب و  	

صابون یا محلول الکلی تمیز و خشک کنید.

پوشیدن هر گونه حلقه، ساعت مچی، جواهرات مچ  	

دست و ناخن مصنوعی در زیر دستکش  ممنوع است.

روش های ایمن برای محافظت ازخود و محدود کردن

انتشار آلودگی در استفاد از تجهیزات محافظتی:

دست ها را از چهره خود دور نگه دارید. 	

سعی کنید کمتر با سطوح لمس شده در تماس باشید. 	

دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید  	

عوض کنید.

بهداشت دست را رعایت کنید. 	

مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی چگونه است؟

قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل حفاظت  	

فردی، به جز ماسک  را  درآورید.

از  	 در،  بستن  و  بیمار  اتــاق  تــرک  از  بعد  را  ماسک 

صورت خود خارج کنید.
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 1.    روپوش و دستکش

جلو و آستین های روپوش و قسمت بیرونی دستکش  	

آلوده است.

اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش  	

آلوده شد، بالفاصله دستان خود را با ضدعفونی کننده 

دست حاوی الکل بشویید.

تا  	 از بدن خود دور کنید  را بگیرید و  جلوی روپــوش 

بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش دار خارج 

روپوش را لمس کنید.

هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و به شکل یک  	

بسته فشرده کنید.

به طور همزمان  	 درمــی آوریــد،  را  لباس  که  همان طور 

داخلی  قسمت  فقط  درآوردیـــــد.  نیز  را  دستکش 

دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس 

کنید. لباس و دستکش را درون ظرف زباله قراردهید.

بندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آستین ها  	

هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس نداشته باشد.

روپوش را از گردن و شانه ها جدا کنید و فقط داخل  	

روپوش را لمس کنید.

بیرون  	 به  ــه به طوری که داخــل آن رو  وارون را  روپــوش 

باشد جمع کنید.

داخــل ظرف  	 تا شده  و  به صورت فشرده شده  را  آن 

زباله قرار دهید.

2.   دستکش

بیرون دستکش آلوده است  	

ــوده  	 آل دستکش  درآوردن  هنگام  شما  دســتــان  اگــر 

شده اند، بالفاصله دستان خود را بشویید یا از یک 

ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

با استفاده از یک دست دستکش دار، قسمت کف  	

از دست  را  اول  دستکش  و  بگیرید  را  دیگر  دســت 

خارج کنید.

دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. 	

در  	 زیر دستکش  را  بدون دستکش  انگشتان دست 

مچ دست ببرید و دستکش دوم را با کشیدن  روی 

دستکش اول خارج کنید.

دستکش را درون ظرف زباله بیندازید. 	

3.   عینک یا شیلد صورت

سطح خارجی عینک یا شیلد صورت آلوده است. 	

اگر دست شما حین درآوردن عینک یا شیلد صورت  	

آلوده شد، دست های خود را بالفاصله بشویید و از 

یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا شیلد  	

صورت را از پشت درآوردید.

مخزن  	 در  اســت،  مجدد  استفاده  قابل  وسیله  اگــر 

در  قــرار دهید.  بازیافت مجدد  بــرای  مشخص شده 

غیر این صورت، آن را در یک ظرف زباله رها کنید.

4.   ماسک

قسمت  	 آن  به  اســت،  ــوده  آل ماسک  جلوی  قسمت 

دست نزنید.

آلــوده  	 شما  دستان  ماسک،  برداشتن  حین  در  اگــر 
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شد، دست های خود را بالفاصله بشویید و  از یک  

ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

سپس  	 و  کنید  ــاز  ب را  ماسک  پایین  بندهای  ابــتــدا 

بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی  ماسک، آن 

را از صورت جدا کنید.

ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید. 	

فردی،  حفاظت  وسایل  همه  درآوردن  از  بعد  بالفاصله 

الکلی  از یک ضد عفونی کننده  یا  را بشویید  دست ها 

استفاده کنید.

استفاده از ماسک به تنهایی برای کنترل عفونت کافی 

نیست.  همراه استفاده از ماسک ها باید اقداماتی نظیر 

هنگام  در  بینی  و  دهــان  پــوشــانــدن  شستن دســت هــا،  

عطسه و سرفه و... همزمان انجام شود.

بعد از تماس با ماسک های جراحی الزم است دست ها 

با آب و صابون یا ژل های پایه الکلی شسته شوند.

لــوازم  درآوردن  بعد  و  قبل  دست ها  بهداشت  رعایت 

ــه دهــنــدگــان مــراقــبــت هــای  ــ حــفــاظــت فـــردی بـــرای ارای

بهداشتی درمانی مهم است. 

از ضدعفونی کننده  استفاده  با  باید  دست ها  بهداشت 

الکلی که حاوی 60 تا 95 درصد الکل است یا شست وشوی 

ثانیه   20 حداقل  مــدت  بــرای  صابون  و  آب  با  دست ها 

انجام شود. 

از استفاده  اند قبل  آلــوده شده  به وضــوح  اگر دست ها 

ازضدعفونی کننده الکلی آن ها را با آب و صابون بشویید.

شیفت،  کل  در  پزشکی  ماسک های  از  استفاده  هنگام 

کارکنان بهداشت و درمان باید اطمینان داشته باشند که:

خیس  	 از  پس  ماسک ها  زیــرا  نشود  خیس  ماسک 

شدن آسیب دیده و تغییر می کنند.

به هر دلیلی ماسک پزشکی برای تنظیم یا جابه جایی  	

روی صورت لمس شده است، باید ماسک  را با خیال 

راحت برداشته و با رعایت بهداشت دست با ماسک 

مـاسـک خـیـس نشـود زیـرا 
ماسک هاپس ازخیس شدن 
آسیب دیده وتغییرمی کنند.
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دیگر جایگزین کرد.

ماسک پزشکی و همچنین سایر تجهیزات محافظت  	

وسایل  بــا   بیمار  هــر  از  مــراقــبــت  از  پــس  شخصی 

محافظتی جدید جایگزین شوند.

آیا ماسک های خانگی در پیشگیری از ابتال به

COVID19 مؤثراند ؟

که  می کنند  توصیه  المللی  بین  مراجع  حاضر  حال  در 

در شرایط  درمانی  و  بهداشتی  دهندگان خدمات  ارایــه 

نبود ماسک های جراحی توصیه شده به عنوان آخرین 

راهکار از ماسک های خانگی به همراه شیلد صورت که 

کل صورت را می پوشاند هنگام مراقبت و درمان بیماران 

مبتال به کووید 19 استفاده کنند.

خانگی  ماسک های  کارایی  بررسی  برای  که  ای  مطالعه 

به عنوان جایگزینی برای ماسک های تجاری انجام شده 

برابر   3 جــراحــی  ماسک های  کــه  مــی دهــد  نشان  اســت 

فقط  خانگی  ماسک  یک  و  مؤثرند  خانگی  ماسک های 

انتقال  از  برای جلوگیری  راه حل  به عنوان آخرین  باید 

قطرات هوابرد تنفسی از افراد آلوده در نظر گرفته شود. 

فــرد هیچ  کــه  اســت  ایــن  از  بهتر  وجــود ماسک خانگی 

محافظتی نداشته باشد.

خانگی  	 ماسک  از  استفاده  در  باید  افــراد  همچنین 

از انــجــام کــارهــای اشــتــبــاهــی هــمــچــون اســتــفــاده از 

قرار دادن  و  ماسک های آسیب دیــده، شل و گشاد 

ماسک زیر بینی پرهیز کنند.

برداشتن ماسک از فاصله یک متری افراد، استفاده  	

می کند،  ایــجــاد  مشکل  تنفس  در  کــه  ماسکی  از 

استفاده از ماسک خیس و آلوده و استفاده از ماسک 

مشترک بین افراد از دیگر مواردی است که افراد باید 

از انجام آن پرهیز کنند.

یک ماسک خانگی فقط باید 
به عنوان آخرین راه حل برای 
جلـوگیـری از انتقـال قطرات 
هوابردتنفسی ازافرادآلوده 

درنظرگرفته شود.


