
 

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر           

 رسانی پزشکیگروه کتابداری و اطالع        

 (COVID-19) محافظ شخصی کادر درمان درگیر با کرونا ویروس تجهیزات پوشیدنیوه ش

 

 :های ایمن برای محافظت از خود و دیگران و عدم گسترش و شیوع ویروس استفاده کنیداز پروتکل

  شده دور نگاه داریدها را از صورت و تجهیزات پوشیدهدستتا حد ممکن. 

 ها شد حتما تعویض کنیدو محل تجمع ویروس مانی که مورد استفاده قرار گرفتها را زدستکش. 

 از تماس با سطوح تا حد امکان اجتناب نمایید دارد حضور ی که بیماردر محیط. 

 ها را رعایت کنیدبه طور مرتب بهداشت دست. 

 ها بشوییدها را پس از بیرون آوردن دستکشهمواره دست. 

 دستورالعمل پیش از پوشیدن تجهیزات

 از استریل بودن کارکنان بالین اطمینان حاصل کنید. 

  ببندیدسر موهای بلند را پشت. 

 ت را خارج کنیدزیورآال. 

 تجهیزات محافظ شخصی را به نحو مناسب استفاده و اصولی استفاده کنید. 

 ها را پیش از پوشیدن تجهیزات محافظ شخصی به طور کامل رعایت کنیدبهداشت دست

            های بلند آن تن کنید: ابتدا باند گردن گان را ببندید و سپس بندهای کمر را.گان را از بخش آستین                

  

 

 

 ها اطمینان حاصل کنید.که ماسک باید کامالً برای استفاده تست شده باشد. باید از صحت عملکرد فیلتر ماسکاسک محافظتی: به یاد داشته باشید م       

هایتان را به طور کامل پوشانده است. بگونه و ل ها قرار دهید و بند پایینی را پشت گردن ببندید. مطمئن شوید که ماسکو باالی گوشالیی ماسک را روی سر بابندهای 

روی صورت قرار  با هر دو دست برآمدگی ماسک در روی بینی را تنظیم کنید و نوار آن را در هر دو سمت بینی فیکس نمایید. اگر ماسک به نحو مطلوب و صحیحی

ترین ماسک های سازنده رصد کنید و مطلوبت صحیح ماسک را در شرکتهای مبتنی بر ساخنگرفت تحت هیچ شرایطی به کار ادامه ندهید. از همین رو دستورالعمل

 را تهیه کنید.

 

    

 
  

 . تان انتخاب نماییدها را با توجه به اندازه دستدستکش: دستکش ها قرار دهید و بند آن را هممحافظ چشم را روی چشممحافظ چشم:               

 .گرفته است کِش گان قرارکِش دستکش روی  اطمینان یابید          هایتان فشاری وارد نشودبه نحوی پشت سر فیکس کنید که به چشم                    
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