
با عالمت-راکز کنترل و پيشگيری از بيماریم
درپوشش صورت  با پارچهء ساده)  (سی دی سی)CDC(اختصاری

توصيه می کندراعموماماکن

اجتماعی برای کند شدنحفظ فاصلهدر حالی که
وگسترش ويروس کرونا مهم است ، مرکز کنترل

اکنون به(سی دی سی))CDC(پيشگيری از بيماری
دراماکن عمومی ، مانندافراد توصيه می کند
که حفظ فاصلهوقتیفروشگاه مواد غذايی

متر امکان پذير٢فوت تقريبااجتماعی شش
استفادهپوشش صورت  با پارچهء ساده،نباشد

د.نيمان

آلوده بودهدر صورتيکه شما به ويروس کرونا
صورت  باپوششاين نوعاما عالئمی نداريد،

برای محافظت از افراد اطراف شماسادهپارچهء
.ميباشد

برای محافظت ازسادهءپوشش صورت  با پارچه
.يستن،استدهيشخصی که آن را پوش

چرا پوشش صورت توصيه می شود

از آنجا که تحقيقات نشان می دهد بسياری از
عالئمی ندارند ، میکرونامبتاليان به ويروس

به،توانند اين بيماری را بدون اطالع از ان
افراد ديگر منتقل کنند. اين بدان معنی است که



ويروس می تواند در صورت تماس نزديک با ديگران
صحبت کردن ، سرفه ياهنگامبه عنوان مثال-

حتی اگر عالئمی را نشان ندهد ، گسترش-عطسه
.پيدا کند

در حال حاضر توصيه(سی دی سی)CDCبنابراين ،
دراماکن عمومی ، وقتی که حفظ فاصلهمی کند

دشوار است ، ازمتر٢شش فوت تقريبااجتماعی
استفاده کنيد.ساده برای پوشاندن صورتپارچهء

يک اقدام اضافی است که همهصورتاين پوشش
انجامويروس کرونابايد برای کاهش انتشار

دهند.

موارد ذيلگرفتنهناديدپوشش صورت به معنا
:می باشدن

رامتر٢فوت تقريبافاصله اجتماعی شش
حفظ نمايند

دست خود را بشويدانمرتبا
و بينیجلوی دهانسرفه و عطسه هایهنگام

د.يرا بپوشان

سادهپارچهءپوشش صورت  بانحوه ساخت
شما می توانيد با استفاده از چيزهای رايج در

تی شرت و باندهای،پيراهنخانه ، مانند



را تهيهسادهپارچهءپوشش صورت  باالستيکی ،
.نماييد

نحوه ساختدستورالعمل،موجود در صفحهلينک
.هدميدرا نشانسادهپارچهءپوشش صورت  با

N95ماسک های جراحی وبا کمبودکهاز آنجا
(سی دی سی)CDC،ميباشيممواجه)٩۵ان(

برایراهمچنان توصيه می کند که اين ماسک ها
پرستاران ، پزشکان و ساير پاسخاستفاده
محفوظميباشند،اول پزشکیکه در خطدهندگان
.نماييد

سادهپارچهءپوشش صورت  بانحوه پوشيدن
بايد:سادهپارچهءپوشش صورت  با

بشکلی که،با فرم صورتمتناسبوراحت.١
پوشانده باشدکامالراصورتهایکنار

شويد.٢ گوشبدورالستيکینواربند يابامطمن

باشد شده بسته محکم بشکل
باشدشامل چندين اليه پارچه.٣
اجازه تنفس بدون محدوديت را بدهد.۴
شستشو و خشک شدن بدون آسيب و تغييرقابليت.۵

باشدشکل

،سادهپارچهءپوشش صورت  بابرداشتنهنگام
دستخودمراقب باشيد که به چشم ، بينی و دهان



نزنيد. دستان خود را بالفاصله پس از برداشتن
بشوييد.

پوشش صورتازشمابسته به ميزان استفاده مکرر
برای اين کار.، بايد به طور مرتب شسته شود

.نماييداستفادهماشين لباسشويیمی تواند از

سادهپارچهءپوشش صورت  باازچه کسی نبايد
ه نماييد:داستفا

را نبايدپوشش صورت
سال قرار داد2كودكان كمتر ازصورتروی
كسی كه مشكل تنفس داشته باشد
باشدبيهوشكسی كه.
كسی كه ناتوانی جسمی دارد و به تنهای

يستقارد به برداشتن پوشش صورت ن




