
 شیلد .عینک و4محافظ سروگردن  .3.ماسک2 .گان1ه ترتیب:وسایل حفاظتی بیدن جهت پوش ضدعفونی کرده و، ضدعفونی کنندهمحلول  صابون یا وب باآ را دستها
 .وسایل جابجاشود ممکن است ترتیب استفاده از براساس نوع نیاز ماده شوید.آ دستکش.5

 

 

 ، جهت پوشیدن گان اماده شوید.ضدعفونی کرده اید 

 

باقسمت  به گونه ای که تنهارامی بازکنیدبه آ گان راگرفته وها ناحیه درز شانه  .سپس ازقسمت داخل و2یریدن بگقسمت یقه آ از .گان را1بپوشید: روش زیرگان رابه  ابتدا

به کمک  دراتاق عمل هستیدمی توانیداگر)ببندید. بندهای نواحی گردن وکمر را. 4بپوشید ستین های گان را پیدا کرده و.ازقسمت پشت گان آ3اس داشته باشیدن تمداخلی آ

 (بپوشید. استریل گانیک فرداستریل 

-، ماسک مناسب)جراحیرابپوشاند، ضدآب ویقه بسته باشد(که ازگردن تازانوها مناسب باسایزفرد،ماده کنید:گان استاندارد)گانی وسایل مورد نیاز را آ

N95)وسایل راازنظرسالم بودن وسایزمناسب چک کنید( مناسب،دستکش عینک یاشیلد،اله)پوشش سروگردن(،ک(  

 وبینی وچانه قراردهید.روی دهان نرا ه نوع ماسک آبسته بماسک رابرداشته دازپوشیدن گان بع                             

 روی سرقرار راکامل آن  به طور و پوشش سروگردن جمع کردهبرای پوشیدن کاله یا  را موهای خود. 1پوشش سروگردن را استفاده کنید: ، کاله یاپوشیدن ماسک از بعد

یک کاله  به اتاق عمل بایستی ابتدا اتاق عمل هستیدبه محض ورود در )اگر .سروگردن راکامل بپوشانیدپوشش سروگردن استفاده میکنیم  از اگر.3بپوشید. کاله را.2دهیم 

 وسایل محفاظتی پوشیده شود(  سایر جراحی پوشیده شود وسپس گان و

                                                                  N95الف(ماسک
رادرکف دست قراردهیدبصورتی که نوک پشت ماسک  قسمت خارجی یا.1

و  زادماسک بصورت آ بندهای و گیرد قرار شما قسمت بینی درنوک انگشتان
ویزان باشد.                                                         زیردست شما آ

لبه باالیی ماسک راروی پل بینی  و دهید قرار ماسک تنفسی رازیرچانه خود.2
                                                                                   .قرار دهید

      زاد است به باال وپشت سر خود بکشید.بندباالیی ماسک رابادستی که آ.3
     .زیرگوش قرار دهید نزدیک گردن و به باال کشیده و نیز پایینی ماسک را بند.4
  بینی روی صورت فیکس کنید. ماسک را از قسمت.5

 احیرج ب(ماسک
 ا روی دهان وبینی وچانه قراردهید.ماسک ر.1 
 یی بینی تنظیم کنید .باال باالیی ماسک راروی قسمتلبه .2 
 .پشت گوش بیندازیدیاوببندیدازپشت سر آن نوع هبندهای ماسک رابسته ب.3
 .رامحکم کنید نماسک راتنظیم وبندهای آ.4
 
 
 
 

 راست روی دسته .سپس دستکش را بطورنیمه ب2چپ بردارید دست با انگشت شصت واشاره  .ابتدا دستکش دست راست را1بپوشید:زیرروش سپس دستکش هارابه 
.اکنون باقیمانده 5کشید بکامل روی دست چپ  بطور تکش رادس .باکمک دست راست4ببرید ستکش دوم فرولبه تاشده د زیر در را .نوک انگشتان خود3بکشید 

 بپوشید( استریل دستکش می توانید اتاق عمل هستیدبه کمک فرداستریل )درصورتیکه در.بطورکامل باال بکشید را دستکش راست

 :درصورت نیاز عینک وشیلد را به روش زیراستفاده کنید

دسته عینک راروی گوش قرارداده ولبه فوقانی ماسک رازیرعینک :الف(عینک

 .قراردهید

 .نرا تنظیم کنیدآصورت قرار داده ودسته  شیلدرا روی بارعایت بهداشت دستها:شیلدب(

نشتی  اگر به طورعمیق نفس بکشید)دم عمیق(کنترل نشتی منفی ماسک:

نشتی  ت می شود.منفی باعث چسبیدن ماسک به صور نداشته باشد،فشار وجود

طریق  از هوا رود باعث و ماسک شده و دربه ازدست دادن فشارمنفی  منجر

 نشتی می گردد. منافذ

)انجام سریع  بیرون دهید را بسرعت هوا کنترل نشتی مثبت ماسک:

نشتی  اگر عدم نشت ماسک است. با داخل ماسک برابر مثبت در فشار بازدم(

 نشتی را و تنظیم کنید راموقعیت ماسک  یا و بکشید را بندها ،داشت وجود

 .کنترل کنید مجدداً

 عملکردآن رابه وسیله کنترل نشتی بررسی کنید:پس ازبستن ماسک                        

 درشرایط اپیدمی کرونا (PPE)عمل پوشیدن وسایل حفاظت فردیالدستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 



 (PPEتصاویرنحوه پوشیدن وسایل حفاظت فردی)

نحوه پوشیدن گان

 
D   .بندهای نواحی کمروگردن را ببندید)                           C       .گان رابپوشید)     B .سپس ازقسمت داخل وناحیه درزشانه هاگان را به آرامی بازکنید)Aراازقسمت یقه آن بگیرید. (گان  

     N95نحوه استفاده ازماسک

ماسک راازقسمت بینی روی 

 صورت فیکس کنید.

 

 
بندپایینی راباالکشیده ونزدیک 

 گردن وزیرگوش قراردهید.

 

 
بندباالیی رابادستی که آزاد است 

 به باالوپشت سرخودبکشید.

 

 
ماسک رازیرچانه قراردهیدولبه 

پل بینی باالیی ماسک راروی 

 قراردهید.

 

 
قسمت خارجی یاپشت ماسک 

 رادرکف دست قراردهید.

نحوه پوشیدن ماسک 

 جراحی

        

 نحوه فیکس کردن ماسک روی بینی
 

    

 نحوه پوشیدن پوشش سروگردن

 

 نحوه پوشیدن عینک

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دسته عینک راروی گوش قرارداده ولبه فوقانی ماسک رازیرعینک قراردهید.

 نحوه پوشیدن شیلد

                                       

 
 شیلدراروی صورت قرارداده ودسته آن را تنظیم کنید.

 نحوه پوشیدن دستکش

 
 

 

 



 

 

 


