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 ؟دندستکش بپوشمردم  زمانی چه : ۹۱-یدوکو یماریب یوعش یطشرا در

 ( CDCو WHO یها توصیه)

محافظت از آلوده شدن که آنها را  باشندهای راه در جستجویموجب شده است که مردم  COVID-19  گیری جهانیهمه

ر، ست. در حال حاضاها دست یکنند، شستشو یم یقتشورا آن  به شدت  یکه مسئوالن بهداشت ییاز روشها یكی. نماید

، باشندمتوجه  ینكهبدون ا اغلب  ،مردم .جراح مهارت داشته باشندیک پزشک خود مانند  یهادر شستن دست یدهمه با

، او آن ر یردخود بگ ینیب یادهان  یرا از رو یروستواند ویفرد آلوده م ینبنابرا .کنندتمام اوقات صورت خود را لمس می

، ربد گیرهمانند دست خواهند نمود ،لمس  یگراند عداسطح که ب یکبا آلوده کردن  یا از طریق دست دادن() یما  مستق یا

های هکنندیضدعفون یاصابون  ودستان با آب مكرر کردن  یزتم بنابراین .، به دیگران انتقال دهند رایانه یدصفحه کل یا هانرده

تر راه حل سادهکه  رسدیبه نظر ماز سوی دیگر . صحیح ضروری است هایالعملردستوبا استفاده از  دستپایه الكلی 

 پوشیدن دستکش برای عموم مردم ضروری است؟ یاا آامّ یاشد، مصرف یكباردستكش  یدنپوش

مار است، بی هنگام تمیز کردن یا مراقبت از شخصی کهکند که توصیه می برای عموم مردم ی آمریكامرکز مدیریت بیماریها

پوشیدن  ،کارهای روزمرهانجام بمنظور از منزل مواقع مانند بیرون رفتن  اغلبدر  .دناز دستكش استفاده کن

از دیگران، ( متر 2 حدود)اقدامات پیشگیرانه روزمره مانند رعایت فاصله اجتماعی باید ، به جای آن دستکش الزم نیست.

الكل( انجام شوند.  ٪02کننده دست با حداقل ثانیه )یا استفاده از ضدعفونی 02به مدت و صابون دستان با آب  نشست

 . دبپوشی پارچه ایماسک  ،اجتناب ناپذیر باشدزمانی که رفتن به اماکن و معابر عمومی 

 یعموم یمردم در فضا توسطاز دستکش  (، استفادهWHOبراساس رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی)

ان عنو یچبه ه یعموم یدستكش در فضا یدنپوش .یدآیبه حساب نم یشگیرانهاقدام پ یکو  شودینم یهتوص

 91 دیدهنده حفاظت در برابر کوو یشاقدام افزا یکتواند به عنوان یها باشد و نمبه بهداشت دست یازن یگزینتواند جاینم

 یکاز  اریزایماستفاده از دستكش، ممكن است به انتقال عامل ب ینبر ا عالوه ها در نظر گرفته شود.نسبت به شستن دست

قال لمس صورت موجب انت یلبه دل یحت یاو  یدهبا دستكش منجر گرد یدهتماس دست پوش یقاز طر یگرسطح به سطح د

  .ها گرددو چشم ینیب به دهان، یماریزاعامل ب

 شرایط استفاده یا عدم استفاده از دستکش
 

  کردن یزتم هنگام -1
  ید، از دستكش استفاده کنید.کنیم گندزداییو  یزکه به طور مرتب خانه خود را تم هنگامی

 ید: کن را رعایتذکر شده است  گندزدا که در برچسب محصوالت یاطیاحت نكات  
o مصرف(  یكبار یادستكش )قابل استفاده مجدد  یدنپوش 

o  که در یتازه به اتاق یورود هوا یپنجره برا نمودنباز  یا هواسیستم تهویه وشن کردن از طریق رمناسب  یهتهوایجاد 

 .یدکردن آن هست یزحال تم

 ییدخود را بشو یهادست ،از برداشتن دستكش پس. 
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  است یمارکه ب فردی مراقبت از هنگام -2

 درمانی هستید. یبهداشتاز مراکز  یرمرکز مراقبت غ یکدر  یادر خانه  یدر حال مراقبت از شخص اگر

 مس لتوسط بیمار که ممكن است  پرتماس حوسط یرسا یا یماراطراف فرد بگندزدایی سطوح کردن و  یزنگام تمه

 .یدمصرف استفاده کن یكباراز دستكش  ،شود

  یكباربدن مانند بزاق، مخاط، استفراغ و ادرار از دستكش  یعاتما یاتماس با خون، مدفوع  یاهنگام دست زدن و 

 .یدمصرف استفاده کن

 ا رستكش د. دارای کیسه زباله بیندازیدسطل زباله  یک اخلمصرف، آنها را د یكباراز استفاده از دستكش  پس

 .یداستفاده مجدد نكن یا گندزدایی

 ییدخود را بشو یهادست، از برداشتن دستكش پس. 

 

 

  یستن یازدستکش مورد نچه زمانی  -3

استفاده از دستگاه خودپرداز( لزوما   یا یدمثال، هنگام استفاده از سبد خر یموارد )برا ینا به غیر ازدستكش  پوشیدن

 یراه برا ینشود. بهتر ویروسانتشار ممكن است منجر به حتی کند و یمحافظت نم 91کووید ابتالء به شما را از 

ور مرتب دستان خود را است که به ط ینرفتن ا یرونو بعد از بکارهای روزمره هنگام  ویروسمحافظت از خود در برابر 

 .کنید استفاده الكل ٪02کننده دست با حداقل  یاز ضدعفون یا ییدصابون بشوو آب با  یهثان 02به مدت 

 

 

      محافظت از خود یبرا یگرد یها راه -4

حبت ص یاسرفه، عطسه آلوده هنگام شخص  قطراتی که یقاست و عمدتا  از طر یتنفس ییروسویک بیماری  91کووید 

و شستن دستان  یگراناز د (متر 2حدود) یبا نگه داشتن فاصله اجتماع یدتوانی. شما میابدانتشار میکند، یمایجاد 

 یدیدرصد الكل( در مواقع کل 02کننده دست با حداقل  یاستفاده از ضدعفون یا) یهثان 02صابون به مدت آب و خود با 

 .یدمحافظت کن خود، از روزمره یشگیرانهاقدامات پانجام و 

 

 

  کار یطدر مح استفاده دستکش -5

 یهاهیبا توص یکار یها یطو محمراکز بهداشتی درمانی مربوط به استفاده از دستكش در  یهایهها و توصدستورالعمل

 عموم مردم متفاوت است.
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