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  در مورد استفاده صحیح ماسک براي کودکاننکات مهم 

 کودکان زیر دو سال نباید از ماسک استفاده کنند. -

 و مناسب نظارتکه کودکان مهارت الزم براي یادگیري از نحوه استفاده صحیح از ماسک را ندارند، به دلیل این -

  .الزم است مداوم

  استفاده کنیم. ،صورت کودك هستبراي کودکان از ماسک هایی که متناسب و اندازه  -

  رنگی و جذاب استفاده کنیم.تشویق کودکان از ماسک هاي براي  -

براي استفاده حتما  دارند، مشکل ماسک تحمل در و هستند دیشد یتنفس ای یشناخت اختالالت يدارا که یکودکان -

  با پزشک مشورت کنیم.کردن و یا استفاده نکردن از ماسک 

 حفظ( فیزیکی يگذار فاصله و هادست مکرر و مرتب شستن رینظفردي  بهداشتآموزش براي کودکان مان،  -

  دهیم.  قرار تیاولورا در ) متر یک حداقل یکیزیف فاصله

 معموالً سرطان مثل گریدي هايماریب یبرخ ای کیستیک بروزیف به مبتال ای یمنیا نقص يدارا کودکان يبرا -

   .باشد پزشک مشورت با دیبا اما شود، یم هیتوص ماسک از استفاده

 استفاده با که هستند خاص طیشرا ریسا ای هایناتوان ،یتکامل اختالالت دچاری که کودکان در ماسک از استفاده -

 .ردیگ قرار یبررس مورد کودکان پزشک توسط دیبا د،می شو جادیا ماسک تداخل از

 .الگوي مناسبی براي کودکان باشیم ماسک، ينگهدار و ماسک دنیپوش از کودك بهتر درك منظور به -

از بندهاي آن از صورت خارج کنند و هرگز به بخش جلویی  ماسک را با استفاده مبه کودکان خود آموزش دهی -

  ماسک دست نزنند.

  کنند.حتما ماسک را تعویض  ،در صورت خیس شدن و آلوده شدن ماسک ان خود آموزش دهیمبه کودک -

 ند.ماسک آلوده را حتما در سطل هاي زباله دردار بیاندازکه به کودکان خود آموزش دهیم  -

  که ماسک خود را با هیچ شخص دیگري تعویض نکنند. به کودکان خود آموزش دهیم  -

ناتوانی  یا تکاملی اختالالت (مانند کودکانی که دچار براي کودکانی که مهارت هاي الزم استفاده از ماسک را ندارند -

 استفاده کنیم. (شیلد) صورت فظمحا از می توان صورت پوشاندن براي هستند)
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استفاده کنند  طبی یا اي پارچه هاي ماسک توانند ازینم که شرایطی یا ها معلولیت سایر یا شنوا کم براي کودکان -

  .می توان از محافظ صورت (شیلد) استفاده کنیم

تمیز  ندهیشو موادو  صابونآب و  با یدرست به استفاده بار هر از پس دیبا مصرف بار چندصوت (شیلد)  محافظ -

  شود. یعفون ضد ،درصد 90تا  70الکل و یا با  شود

مانند ماسک، محافظت ایجاد نمی کند بنابراین در تهیه آن توجه  (شیلد) صورت محافظدقت داشته باشیم که  -

 ضد مواد از استفاده برابر درهمچنین (به طوري که تا چانه را هم بپوشاند) و پوشاند برا تمام صورت کنیم که 

 نکند. رییتغ آن ينور مختصات وند ینب بیآس کننده یعفون


