پس از حریق :استفاده از بسته محافظت
کننده شخصی تان
معلومات برای مردم

بسته های محافظ برای افرادی است که به خانه شان که تحت تأثیر
حریق واقع شده بر می گردند .این بسته ها در شاروالی )(council
محلی یا مراکز بازسازی عاجل همراه با ماسک های اضافی ،روپوش
یک بار مصرف و دستکش های محکم در دسترس می باشند.

این بسته ها را فقط باید زمانی برای محافظت شخصی استفاده
کرد که بخواهید از خانه بازدید کنید.
این ها برای دفع ازبست یا نظافت کاری نمی باشند.
ورق معلوماتی پس از حریق :بازگشت امن به خانه هم در بسته وجود
دارد ،که در آن جزئیات مالحظات صحت و ایمنی وجود دارد که قبل از
وارد شدن دوباره به خانه تان باید آنها را بدانید.

ماسک ىا ،رًپٌش ً دستکص ىا را بایذ در آًرد ً دًر ریخت:
•

ىر ًقت می خٌاىیذ استراحت کرده دست از کار بکطیذ

•

ًقتی خانو تان را ترک می کنیذ

•

قبل از ًارد ضذن بو درًن مٌترتان.

توصیً می غود یک بوت لوی داغتً باغیذ کً بتوان آن را مولع ترک خاوً بً
آضاوی پاک کرد یا غطت.

طرز استفاده از تجيیسات محافظت کننذه:
•

ىر بستو محافظت دارای:

بً حیث رٌىمودی برای بً کار بردن ماضک ،از دضتورالعمل صفحات
بعذ اضتفادي کىیذ -آگاي باغیذ کً ریع و بروت مرد ماوع می غود کً بتوان
ماضک را خوب روی صورت ضفت کرد.

•

روپوظ یک بار مصرف

روپوظ را بایذ بر روی لباش خود بپوغیذ.

•

یک ماضک یک بار مصرف P2

بیرًن آًردن ً دًر ریختن تجيیسات محافظت کننذه:

•

دضتکع ٌای لوی

•

• یک خریطً برای زبالً تا پص از اضتفادي از لباش و چیسٌای
محافظتی آن ٌا را در آن ریختً و درو بریسیذ.

روپوظ یک بار مصرف را بایذ در حالیکً از بذن در می آوریذ وارووً
کىیذ و در خریطً زبالً اوذاختً و دور اوذازیذ.

•

دضتکع ٌا را بایذ در بیاوریذ و در خریطً زبالً لرار دٌیذ

ورق ٌای معلوماتی:

•

اگر بوت خود را دور ومی اوذازیذ آن را خوب بػوییذ.

•

آخریه چیسی را کً در می آوریذ ماضک صورت غما باغذ ،بعذ آن را در
خریطً زبالً لرار دٌیذ.

•

با اضتفادي از وخ ضر خریطً زبالً را ببىذیذ.

•

ایه خریطً زبالً را در یک ومطً جمع آوری زبالً دور بریسیذ.

– پص از حریك :بازگػت امه بً خاوً
– پص از حریك :اضتفادي از بطتً محافظت کىىذي غخصی تان

معلٌمات بیطتر
برای بسته های محافظتی یا اگر پرسشی راجع به استفاده از آن ها داشتید با
شاروالی محل ) (councilیا یک مرکز بازسازی عاجل تماس بگیرید.

بو چنذ بستو نیاز دارم؟
چون تجهیزات محافظت کننده یک بار مصرف هستند نباید آن ها را
بیش از یک بار مصرف کرد ،ممکن است برای هر نفر به چند بسته
ضرورت داشته باشید ،و این بسته به زمان ماندن در خانه است.

با تصویب و انتشار توسط دولت ویکتریا
1 Treasury Place, Melbourne.
© حق نشر ایالت ویکتریا، Department of Health and Human Services ،
فبروری . 6102

طرز قرار دادن ،جٌر ً بررسی ماسک ىای  P2یا N95

4

5

با استفاده از انکشتان نشان و شست
این دو فیته را از هم جدا نگهدارید

در حالیکه این دو فیته را نگه می
داریدماسک را پیاله وار زیر چانه
خود قرار دهید.

9

10
جور کردن لبه ماسک را همچنان
ادامه دهید تا اینکه احساس کنید خوب
و راحت با صورت شما جور شده
است.

به آرامی سیم بینی ماسک را در
مسیر پل بینی تان فشار دهید تا اینکه
به خوبی و کامالً با آن جور شود.

2

3
ماسک را وارونه بگیرید تا هردو
دو فیته بیرون بیاید.

8
فیته باالیی را روی فرق سرتان قرار
دهید به طوری که درست از باالی
گوش شما رد شود.

1

سیم بینی را در قسمت میانی و جلو
خم کنید تا قدری انحنا پیدا کند.
این سیم قسمت باالی بینی ماسک
را تشکیل می دهد.

برای اینکه کامال ماسک را باز کنید
لبه های آن را از هم جدا کنید.

7

6

فیته پایینی را روی گردن (در زیر
گوش) قرار دهید.

فیته ها را از باالی سر عبور داده و
پشت سر ببرید.

جور و بررسی کنید
به آرامی نفس خود را به بیرون
بدهید .ماسک باید پر از هوا شود.
در این مرحله مهم است که از
اطراف لبه های ماسک هوا خارج
نشود.

نفس خود را به آرامی به درون بدهید.
وقتی در ماسک تنفس می کنید باید
وقتی نفس را تو می دهید قدری ماسک
را به طرف صورت شما بکشد و جمع
شود.

هر بار که ماسک های
 P2یا  N95را استفاده
می کنید باید آن را جور
و بررسی کنید.
12

11

هر وقت که ماسک را می پوشید این دستورالعمل را پیروی کنید .ماسک آنطور که منظور است محافظت نخواهد کرد مگر اینکه درست پوشیده باشید و بنا بر این ،مهم است که طبق دستور العمل فوق خوب با صورت شما جور باشد .اگر
مردان ریش خود را خوب تراشیده باشند به بهترین وجه ماسک با صورت آن ها جور می شود .انواع ماسک های  P2و  N95ممکن است اندکی با هم تفاوت داشته باشند بنا بر این همیشه به دستورالعمل و اخطار های فابریکه سازنده آن ها
عمل کنید.
. manufacturer’s instructions and warnings.
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