) (Farsiﻓﺎرﺳﯽ

ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﻼء ﻋﺎم :ﯾوﻧﺎن
در ﯾﻮﻧﺎن :از ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﻣﺎه ﻣﮫ  ،ﻧﻘﺎب ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺗﺎﮐﺴﯽ  ،آﺳﺎﻧﺴﻮر  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ  ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎ  ،ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﻣﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ  ١۵٠ﯾﻮرو
ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﭼﮭﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ٢ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺗﻤﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ دارد )ﺳﺮﻓﮫ  ،ﻋﻄﺴﮫ( در ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ  ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ از ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ  ،از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﭼﮭﺮه ﭘﺎرﭼﮫ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل زﯾﺮ  ٢ﺳﺎل ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺸﮑﻞ دارد ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ
ﺑﯿﮭﻮش  ،ﻧﺎﺗﻮان ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ك ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﯾد:
 oوﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾدﯾد  ،ﻣﺎﺳﮏ را ﺑردارﯾد:
 oدﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﺑﺷوﯾﯾد
 oﻣﺎﺳﮏ را از ﭘﺷت ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اطراف ﮔوش ﯾﺎ ﺳر ﺷﻣﺎ
ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ﺟدا ﮐﻧﯾد .در ھﻧﮕﺎم ﺑرداﺷﺗن ﺟﻠوی ﻣﺎﺳﮏ را ﻟﻣس
.ﻧﮑﻧﯾد
 oﭘس از آن دوﺑﺎره دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد

•
•
•
•
•

دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ
.ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯾن ﺻورت و ﻣﺎﺳﮏ ﺷﻣﺎ وﺟود ﻧدارد
.در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﻣس ﻣﺎﺳﮏ ﺧودداری ﮐﻧﯾد
ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً ﭘوﺷﯾده ﺷوﻧد ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .زﯾر
ﭼﺎﻧﮫ ﻧﭘوﺷﯾد
ھرﮔز ﻣﺎﺳﮏ را ﭘﺷت و رو ﻧﭘوﺷﯾد
در آرﻧﺞ ﺧود ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ روی ﺻورت ﺧود

ر ﺷب ﻣﺎﺳﮏ ﺧود را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﮔرم ﺑﺷوﯾﯾد .آن را ﺑرای ﺧﺷﮏ ﺷدن ﺷﺑﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺗﻣﯾز و اﺳﺗرﯾل ﺑﮕذارﯾد
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