PERSISCH

از تاریخ  27ماه آپریل سال  2020در بایِرن «الزام استفاده از ماسک»
در فروشگاهها و وسائط حمل و نقل عمومی ُم َق َّرر میباشد.
چرا الزام استفاده از ماسک وجود دارد؟

توسط الزام استفاده از ماسک سعی در کُند منودن شیوع ویروس کرونا
در بین مردم میشود .در این بین بیش از هر چیز به جای حفاظت
ِ
عفونت
شخصی ،سعی در حفاظت از سایرین در مبتال گشنت طی
قطرهای میشود .از طریق پوشش دهان و بینی میتوان سایرین را از
َذ ّراتی که طی رسفه ،عطسه یا صحبت آزاد میگردند ،مورد حفاظت
قرار داد.

«ماسک» چیست؟

منظور از ماسک بینِ مردم ،ماسکهای روزمره ،معروف به
( )Alltagsmasken/Community-Maskenمیباشد .این ماسکها
میتوانند به شخصه توسط پارچه ( 100درصد پنبهای ،حتیاملقدور
دارای بافتی مرتاکِم) دوخته شوند و حفاظتی کامل را ارائه منیکنند.
ماسکهای پزشکی (معروف به ماسکهای  )FFP3/FFP2در درجهی
اول در حیطههای پزشکی ،نهادهای بیامرستانی و مراقبتی مورد
استفاده هستند.
پوشش کوتاه ِ
ِ
برایِ
مدت دهان و بینی ،امکان استفاده از یک ماسک
دستسا ِز کاغذی (یکبار مرصف و کوتاهمدت) یا یک شال و یا یک
دستامل گردن میباشد.

الزام استفاده از ماسک برای کدام افراد و مکانها ُم َق َّرر
گشته است؟

پوشش دهان و بینی تا اطالع ثانوی برای مشرتیان ،همراهانشان و
پرسنل در فروشگاهها ،بازارها و همچنین اتوبوسها و مرتوهای حمل و
نقل عمومی ،در قطارها ،تاکسیها و خودروهای اجارهایِ دارای شو ِفر
ُم َق َّرر گشته است .الزام استفاده از ماسک از ایستگاهها و سکوهای
مرتو آغاز میگردد.
ِ
صورت
پوشش دهان و بینی را یا باید با خود همراه داشت و یا در
قابل دسرتس بودن توسط گردانندگان فروشگاه در اختیار قرار خواهد
گرفت.

الزام استفاده از ماسک برای چه سنینی ُم َق َّرر گشته
است؟

الزام استفاده از ماسک برای افراد دارای  6سال و بیشرت ُم َق َّرر گشته
است .کودکانِ کم سن و سالتر الزامی در استفاده از ماسک ندارند.

نحوهی استفادهی درست از ماسک چگونه است؟

یک ماسک تنها زمانی میتواند حفاظت کند که مقررات بهداشتی در
استفاده از آن رعایت شود :دستها باید قبل از اقدام به روی صورت
قرار دادن ماسک کامالً با صابون شستشو شوند .ماسک روزمره باید به
درستی روی دهان ،بینی و گونهها قرار گیرد ،به گونهای که لبههای
ماسک تا حد ممکن به صورت محکم چسبیده باشند .در زمانی که
ماسک روی صورت قرار دارد ،نباید با دستها صورت را ملس کرد .در
زمان برداشنت ماسک نباید بخش بیرونی آن را ملس کرد ،چرا که احتامل
حضور بیامرگرها روی آن وجود دارد .در انتها باید دستها را مجدد
شستشو منوده و ماسک را در محلی محفوظ از آلودگی نگاهداری کرد.
ماسکهای پارچهای را باید به صورت منظم پس از استفاده ،در دمای
 60درجه سلسیوس با پودر شوینده مورد شستشو قرار داده و پس از
خشک شدن ،در بهرتین حالت با دمای  165درجه سلسیوس اتو منود.
ماسکهای یکبار مرصف یا پوششهای دهان و بینیِ دستساز از
جنس کاغذ قابل استفادهی مجدد منیباشند.
فراموش نکنید :حتی زمانی که یک پوشش دهان و بینی روی صورت
شام قرار دارد ،باید مقررات بهداشتی و حداقل فاصلهی  1.50مرتی
رعایت گردند.

چرا ِ
دولت آزاد ،ماسکها را پرداخت منیمناید؟

ِ
دولت آزا ِد بایِرن با متام قُوا مشغول به تهیهی ماسکهای پزشکی
برای نیروهای متخصص پزشکی در کلینیکها ،خانههای ساملندان و
نهادهای مراقبتی میباشد .امکان تهیهی تعداد بسیار زیادی تا کنون
ِ
مرسوالت جدیدی وارد میشوند.
فراهم گشته و روزانه نیز

ماسکهای روزمره ،معروف به (Alltagsmasken/Community-
 ،)Maskenو همچنین ماسکهای یکبار مرصف میتوانند توسط خود
ِ
/زحمت فراوان تهیه شوند.
شهروندان و بدون ایجاد هزینه

در صورتی که از ماسک استفاده نکنم ،چه اتفاقی
میاُفتد؟

پلیس رعایت الزام استفاده از ماسک را بررسی میمناید .در صورتی
که الزام استفاده از ماسک رعایت نگردد ،جریمه نقدی در نظر گرفته
میشود!

