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                      PPE(  Personal Protective Equipment(وسایل حفاظت فردي 

شغلی  از صدمات کارکنان حفاظت براي که  ستندتجهیزاتی ه فردي حفاظت وسایل

 فیزیکی، ، شیمیایی ، بیولوژیکی مواد با تماس از ناشی هاي بیماري یا و

 . اند شده طراحی ....و الکتریکی رادیولوژیک،

 . باشند می متفاوت شغلی تماس و انتظار موردبا توجه به نوع صدمه  تجهیزات این

 محافظت ضمن عفونت از پیشگیري جهت استفاده مورد فردي حفاظت وسایل

 می افراد و بیماران سایر به عفونت انتقال ،مانع آنان ابتالي از وپیشگیري کارکنان

  .گردد

  )PPE(وسایل حفاظت فردي انواع 

 کاله 

 محافظ 

 عینک/صورت 

 ماسک 

 گان 

 پالستیکی بند پیش 

 دستکش 

 پاپوش( کفشی رو(  
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 فردي حفاظت وسایل از استفاده اصول

 برند نمی بین از کامال را احتمال این ولی ندھد می شھکا را عفونت احتمال 

 موثرند شوند استفاده درست صورتیکه در فقط.

 شوند نمی )شستن دست(عفونت  کنترل جزء ترین اصلی جایگزین.  

 نمایند؟ استفاده فردي حفاظت وسایل از باید کسانیچه 

 : تماسند در ایزوله اتاق در بستري بیمار با که کسانی تمام

 پزشکان 

 پرستاران 

 آزمایشگاه ، لوژي رادیو کارکنان 

 خدمات 

 خانواده 

 و...  

  دستکش

 :باید دستکش

 بپوشاند را گان آستین مچ.

 دگرد استفاده یکبار فقط. 

 گردد تعویضمشاهده  قابل آلودگی و پارگی صورت در.
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 تعویض ،هاست میکروارگانیسم حامل که بیماري از مراقبت انجام بار رھ بین 

.شود

 بالفاصله  و خارج باید دیگر، بیمار به مراقبت ارائه از پیش و استفاده از پس 

 بیماران سایر یا محیط به ها ارگانیسم میکرو انتقال از تا شود شسته دست ها

  .شود جلوگیري

  

  گان

 ها لباس شدن آلوده از جلوگیري و پوست از حفاظت براي

 یا خون شدن پاشیده احتمال که پروسیجرهایی انجام طی

 استریل غیر و تمیز گان از باید ، دارد وجود بدن ترشحات

 .کرد استفاده

 احتمال که مایعی میزان به بستگی شده انتخاب گان نوع

 .دارد رود می آن با مواجهه

 باشد شستشو قابل جنس از یا و مصرف یکبارباید  گان.

 باشد دار کش آن مچ و بلند باید گان آستین. 

 نباشد هفت یقه و باز یقه باشد بسته یقه باید گان. 

 گان بلندي( بپوشاند را بدن نیاز مورد نواحی و باشد مناسب باید گان اندازه 

.)باشد زیرزانو تا باید
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 پالستیکی بند پیش یک باید اینصورت غیر در و باشد آب ضد باید گان 

.شود پوشیده آن روي

 شود تعویض بالفاصله مشاهده قابل آلودگی صورت در.

 به است شستشو قابل اگر یا و. نمود معدوم را گان استفاده از بعد است بهتر 

 و شده فرستاده رختشویخانه به آلودگی، شدن پراکنده بدون مناسبی طریق

  .شوند شسته دست ها سپس

  

  ماسک

 

 انجام طی در دهان و بینی مخاطی غشاي از حفاظت براي

 ترشحات و مایعات خون پاشیدن احتمال که پروسیجرهایی 

  .شود استفاده ماسک از است الزم دارد، وجود بدن

  )N95( مخصوص تنفسی ماسک

  ماسک جراحی

 بپوشاند را چانه و دهان ، بینی روي باید ماسک.

 شود بسته سر پشت کش یا بند بوسیله باید ماسک. 

 شود تعویض شدن مرطوب صورت در باید ماسک. 

 نکنید آویزان گردن به رگزھ را ماسک. 

 بشویید را دست ها ماسک از استفاده از پس. 



٦ 
 

 گردد معدوم استفاده از پس باید ماسک.  

 جراحی ماسک

 از بخشی عنوان به یا و قطرات راه از منتقله بیماري به مبتال بیمار از مراقبت هنگام

 ترشحات ، خون پاشیدن احتمال که بیمار از مراقبت فعالیت هاي طی در محافظت

 . شود می استفاده دارد وجود بدن مایعات یا

 کوچک هاي آئروسل برابر در را کامل حفاظت جراحی یا مراقبتیهاي  ماسک

 تنفسی ماسک اینکه مگر شوند استفاده نباید موارد این در و کنند نمی ایجاد ذره

  .نباشد دسترس در مخصوص

 مخصوص تنفسی ماسک

 .میکرومتر می شوند 5تر از مبا اندازه ک آلوده ذرات بلع و استنشاق از مانع

  :مخصوص تنفسی ماسک از استفاده در توجه قابل نکات

 مناسب اندازه

 نمودن محکم  

 صورت محافظ / محافظ عینک

 چشم ها آلودگی خطر که زمانی بیماري، تشخیص از صرفنظر

 صورت محافظ /محافظ عینک از باید دارد وجود ملتحمه و

  .کرد استفاده
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 بدن مایعات یا خون ترشح احتمال 

 آئروسل کننده تولیدهاي جریپروس انجام هنگام 

 حاد عالئم دچار که بیماري با نزدیک تماس در و مراقبت ارائه هنگام 

)عطسه و سرفه مانند( است تنفسی

 تنفسی حاد بیماري به مبتال فرد با کمتر یا و متري یک فاصله در کار هنگام

:گیرد صورت زیر وسایل با تواند می چشم از حفاظت

 صورت محافظ -

  محافظ با ایمنی کاله -

 هرگز عینک را باالي سر خود نبرید  

  محافظ صورت نکات الزم و جهت در صورت چندبار مصرف بودن عینک و

  .ن را رعایت نماییدجمع آوري و استریل نمودن آ

  پا محافظ

  کفش

 براي اما ندارد، وجود استاندارد احتیاطات در پاها از حفاظت معموالً اگرچه

 هایی کفش باید کار هنگام پرسنل .شود می محسوب مهمی امر کارکنان حفاظت
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 نه ( فراگیرد را پاها سطح تمام کامالً و باشد مایعات جذب به مقاوم که بپوشند

  .)یدمپای یا صندل

   روکفشی

 )بپوشاند را شلوار مچ( بلند ساق که نمود دقت باید روکفشی از استفاده صورت در

  .باشد ضدآب و

  فردي حفاظت وسایل پوشیدن

  پوشیدن گان

  

  

  

  

  پوشیدن دستکش
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  پوشیدن ماسک

  

  

  

  

  گذاشتن عینک یا محافظ صورت
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  ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي

 ح دست هاشستن صحی .1

 پوشیدن گان .2

 پوشیدن کاله یا محافظ موهاي سر .3

 ماسک .4

 یا محافظ صورتعینک  .5

 دستکش .6

هنگام استفاده از وسایل حفاظت فردي مراقب آلوده نشدن خود، دیگران و محیط 

  .باشید

  .)را با دستکش آلوده لمس نکنید... عینک، ماسک و(هرگز صورت و وسایل حفاظتی 

  .از لمس سطوح محیطی؛ غیر از موقع مراقبت از بیمار اجتناب نمایید
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حفاظت فردي، اطمینان داشته باشید که خود و سایر افراد را هنگام درآوردن وسایل 

  .آلوده نمی کنید

 وسایل یکبار مصرف را داخل سطل هاي زباله عفونی بیندازید.  

  بدون هرگونه محلول (وسایل چندبار مصرف را در یک ظرف بسته خشک

 .بیندازید) ضدعفونی

  درآوردن وسایل حفاظت فردي

  درآوردن دستکش

 در نقطه اي اندکی پایین تر از لبه دستکش چپ، بخش : افراد راست دست

خارجی دستکش چپ را با انگشتان دستکش راست بگیرید و ضمن خارج کردن 

  .دستکش چپ، آن را به پشت وارونه کنید

  مچ دست راست و زیر دستکش راست انگشتان برهنه دست چپ را در حد فاصل

  .بلغزانید

 راست را نیز خارج کرده و در حین  پ، دستکشکمک انگشتان دست چه ب

  .بکشیدخروج، آنرا وارونه کرده روي دستکش چپ 

 هر دو دستکش وارونه شده را دورن سطل زباله بیندازید.   
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  .فراموش نکنید قسمت خارجی دستکش ها آلوده است

  درآوردن گان

  .قسمت جلو و آستین هاي گان آلوده است! فراموش نکنید

  .باز کنیدگره ها را 

یک دست خود را به قسمت داخلی گان برده و آنرا از ناحیه شانه و گردن به پایین 

  .بکشید

در حین درآوردن گان آن را وارونه کنید به نحوي که بخش داخلی آن رو به خارج 

  .قرار بگیرد

   .گان خارج شده را تا کنید و آن را داخل سطل زباله بیندازید
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  محافظ صورت/عینکدرآوردن 

  .قسمت خارجی عینک آلوده است! فراموش نکنید

  ).حفاظ صورت را از بند آن بگیرید. (دسته هاي آن را بگیرید براي برداشتن عینک

را جهت ضدعفونی در ظروف مخصوص ) عینک یا حفاظ صورت(محافظ چشم 

  )بیندازیددر صورت یکبار مصرف بودن آن را در سطل زباله (تعیین شده قرار دهید 

  

  

  

  

  درآوردن ماسک

  .این قسمت را لمس نکنید. قسمت جلوي ماسک آلوده است! فراموش نکنید

  گره ها را باز کنید
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ابتدا بند تحتانی را گرفته و آن را از پشت سر خارج کنید سپس بند فوقانی را گرفته از 

  .پشت سر بیرون بیاورید

  .بیندازید) صرف بودندر صورت یکبار م(ماسک را به داخل سطل زباله 

  

  :ترتیب درآوردن وسایل حفاظت فردي

  .ایتدا آلوده ترین آن را دربیاورید

  .بالفاصله پس از درآوردن دستکش دست ها را بشویید

 درآوردن دستکش .1

 در آوردن گان .2

 شستن دست .3

 محافظ صورت/ درآوردن عینک  .4

 درآوردن ماسک .5

  .شستن دست .6

 


