
 

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر           

 رسانی پزشکیگروه کتابداری و اطالع        

 (COVID-19) محافظ شخصی کادر درمان درگیر با کرونا ویروس تجهیزات یوه از تن درآوردنش

 

باس ب  نحوی ا     ل ند  با حافظ شخخخ رخخخی را  های م

اشخخد  درآورد ک  کمترن  آلودگی را ب  همراه داشخخت  ب

ری برای  شیوه ا     درآوردن  جهیزات ش  محافظ 

ستثنای ا اق ستانی، ا  کادر بالی ، ب  ا های رختک  بیمار

ست ای ک  نکند؛ ب  گون مند پیروی میای نظامشیوه  

ستکش سپس گباند د شمها،  ها ان و در انتها محافظ چ

 برداشت  شود 

حافظتی ماسخخخ  ب   FFP3های م نا هر نمون  مشخخخا

مل ا  صخخخورت  ند همواره بیرون ا  ا اق ع با دنگری 

ت  شخخخوند  در ا اق ک  دارای برداشخخخ ل  ونژه  های انزو

شاب ،  ضاهای م ستند و همچنی  ف صی ه را رختک  اخت

ل   فاصخخخ قل  با رعانت حدا ند  با ند  ی ا  متر 2ان  فرآن

شود  ا خطرات ناشی ا  سرانت احتمالی  سانرن  انجام 

 ونروس ب  دنگر اعضای درمان جلوگیری شود  

های مشخخخاب  را نا نمون  FFP3های محافظتی ماسخخخ 

باند حتما در رختک  نا البی بیرون آورند  در صخخورت 

ماسخخخ  قدان رختک ، ان   حلف هانی ام  ها را در م

زول ( بیرون آورند  ب  ناد )برای نمون  خارج ا  ا اق ان

داشخخت  باشخخد  مام  جهیزات محافظ شخخ رخخی باند ب  

 های بیمارستانی امحا شوند عنوان  بال 

 

 تجهیزات محافظ شخصی به صورت زیر است: شیوه صحیح از تن درآوردن

              های ونروسی استها منشاء آلودگیالن  بیرونی دستکش ها:دستکش              

  

 

 

 

  

    
 ها منشاء آلودگی هستندگان: الن  بیرونی گان و آستی    

  

    

 

 

ها را در  پانان بشونیددست                   ماس  محافظتی: ب ش بیرونی ماس  منشاء آلودگی است                     آلودگی استشان منشاء : سطح بیرونیمحافظ چشم           
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  ابتدا گان را ا ب ش 1

گردن با  کنید و سپس ب  

 ر های پانی سراغ ب ش

 بروند

 

ها   گان را ا  گردن و شان 2

خارج کنید و ب  ناد داشت  

باشید فقط الن  داخلی گان 

 را لمس کنید

 

  گان را ب  صورت  اشده 3

های  بال  داخل سطل

  بیمارستانی قرار دهید
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برای خارج کردن محافظ چشم ا  هر دو دست 

ا  پشت برای گرفت  محافظ استفاده کنید، آن را 

 با  کنید و کناری بگذارند 
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های محافظتی را در مناطقی ام  در فقدان رختک  نا البی ماس 

اندکی ب  ماس  را  )مانند فضای بیرونی ا اق انزول ( بیرون بیاورند 

با هر دو دست بند پانینی را ب  عقب بکشید و بند باالنی ؛ جلو بکشید

را ب  طور کامل  ماس ؛ بند را ا  باالی سر خارج کنید؛ را رها کنید

 ا  روی صورت بردارند و در سطل بیاندا ند 

 

  با دست م الف الن  1

بیرونی دستی ک  دستکش 

در آن است را بکشید و آن 

را بیرون بیاورند  دستکش 

شده را با دستی ک  خارج

  دستکش دارد نگ  دارند 

 

 

انگشت سباب  دست   ا2

فاقد دستکش را  نر الن  

فظ مچ دستکش محا

  دست م الف قرار دهید

ب  صورت معکوس و ا  

همان ب ش مچ دستکش 

  آن را بیرون بکشید

 

 

ها را با   دست3

محلول ضدعفونی 

 .و الکل بشونید
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