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یکی از ساده ترین روش های محافظت از جان و معیشت افراد در دوران اپیدمی پوشیدن ماسک روی است.1،2 تقریباً تمام 

سازمان های طبی و علمی معروف موافق هستند که ماسک یک شیوه موثر برای کمک به توقف شیوع کووید19- است.2,3,4,5,6,7 

مطالعه  مراکز کنترول و وقایه از امراض نشان می دهد که ماسک نه تنها از آلوده شدن سایر افراد به وایرس عامل مرض 

کووید19- جلوگیری می کند، بلکه می تواند برای افرادی که ماسک می زنند نیز اثر محافظت کننده داشته باشد.8ما می فهمیم که 

کووید19- بیشتر از طریق قطرات کوچک و ذرات آئروسل دهان و بینی ما شیوع پیدا می کند.9،10پوشیدن ماسک احتمال اینکه 
یک فرد وایرس را به دیگران سرایت دهد یا آلوده به این وایرس شود را بطور قابل توجهی کاهش می دهد.11

پوشیدن ماسک و گرفتن واکسین شیوع کووید19- در مکاتب 

و تعداد متعلمان و معلمان در قرنطین را کاهش می دهد.

هدایات قرنطین مکتب برای سال تحصیلی 2022-2021 این امکان را فراهم می کند که تعداد 

بیشتری از شاگردان می توانند در آموزش حضوری اشتراک داشته باشند، هنگامی که آنها واکسین 

شده باشند یا ماسک بپوشند. متعلمان می توانند بعد از قرار گرفتن در معرض به آموزش حضوری 

ادامه بدهند اگر:

•  مکمل واکسین شده اید.
•  شما و شخص که آزمایش او مثبت شده است هر دو از ماسک استفاده کردید.

•  شما هنگام قرار گرفتن در معرض، از ماسک N95 یا KN95 استفاده می کردید، حتی اگر شخص که 
آزمایش او مثبت شده است ماسک استفاده نکرده باشد.
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شواهد علمی واضحی وجود 

دارد که نشان می دهند 

پوشیدن ماسک روی از شیوع 

کووید19- جلوگیری می کند. 

ماسک سرایت هوابرد را کاهش می دهد.
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