Bir yangından sonra: kişisel
koruyucu takımınızı kullanmak
Toplum bilgileri

Koruyucu takımlar, yangından etkilenmiş mülklere
dönenler içindir. Belediyenizde veya bir acil toparlanma
merkezinde, ek maskeler, atılabilir iş tulumu ve sağlam
eldivenlerle birlikte mevcuttur.

Takımlar mülk teftişi sırasında sadece kişisel
korunma için kullanılmalıdır.
Asbestosu çıkarmak veya temizlik yapmak için
kullanılmazlar.
Mülkünüze girmeden önce göz önüne alınacak olan ve
bilmeniz gereken sağlık ve güvenlik konularını içeren
Bir yangından sonra: güvenlikle eve dönmek
bilgilendirme belgesi bu takımın içindedir

Her koruyucu takım şunları içerir:
• atılabilir iş tulumları
• atılabilir bir P2 yüz maskesi
• sağlam eldivenler
• kullanılan koruyucu gereçleri atmak için bir çöp
torbası
bilgilendirme belgeleri:

– Bir yangından sonra: güvenlikle eve dönmek
– Bir yangından sonra: kişisel koruyucu takımınızı
kullanmak.

Maskeler, iş tulumları ve eldivenler:

• ne zaman işe ara verseniz
• mülkünüzden ayrıldığınızda
• araçlara girmeden önce çıkarılıp atılmalıdır.
Mülkten ayrılırken, kolayca temizlenebilen veya
yıkanabilen sağlam ayakkabı giymek tavsiye edilir.

Koruyucu gereçler nasıl kullanılır:
• maskelerin takılmasına ilişkin rehberlik için arka
sayfadaki talimatları izleyin – sakalın ve bıyığın
erkeklerin maskeleri sıkıca takmasına engel
olduğuna dikkat edin.
İş tulumları giysilerinizin üzerine giyilmelidir.

Koruyucu gereçleri çıkarıp atmak:
• Atılabilir iş tulumları içi dışarı gelecek şekilde
çıkarılıp bir torbaya yerleştirilmelidir.

• Eldivenler çıkarılıp torbaya yerleştirilmelidir.
• Ayakkabılar atılmıyorsa, iyice yıkanmalıdır.
• Yüz maskesini en son çıkarın, torbaya
yerleştirin.

• Maskeyi, düğümleyerek bağlayın.
• Torbayı çöplerin toplandığı yere atın.

Daha fazla bilgi
Daha fazla koruyucu takımlar için veya takımı
kullanmaya ilişkin sorunuz varsa belediyeniz veya
acil toparlanma merkezi ile ilişkiye geçin.
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yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır.
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Kaç tane takıma ihtiyacım olacak?
Koruyucu gereçler atılacağı ve yeniden kullanılmaması
gerektiği için, mülkte geçirilen zamana bağlı olarak her
kişi için birkaç takım gerekebilir.

Bir P2 veya N95 maskesi nasıl takılır ve kontrol edilir
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Bağları başınızın üstüne
çekin.

İki bağını açığa çıkarmak
için maskeyi baş aşağı
tutun.

Yumuşak bir kavis
oluşturmak için burun
telini bükün. Burun teli
maskenin üst kısmını
belirler.

Maskeyi tamamen açmak
için kenarlarını ayırın
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Alt bağı boynunuzun altına
(kulaklarınızın altına)
yerleştirin.

5

İşaret ve
başparmaklarınızı
kullanıp iki bağı ayırın.
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Üst bağı, kulaklarınızın
üstüne gelecek şekilde
başınızın üst kısmına
yerleştirin.

Bağları tutarken, maskeyi
çenenizin altına getirin.
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İyice ve rahatça yerleştirene
kadar maskeyi ve kenarları
ayarlamayı sürdürün.

Burun telini rahatça denk
gelene kadar burnunuzun
köprüsüne karşıdan karşıya
hafifçe bastırın.

UYUM KONTROLÜ
Hafifçe soluk alın. Nefes
aldığınızda maske yüze
doğru hafifçe içe çekiliyor
olmalıdır.
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P2 veya P5
maskesi her
takıldığında, bir
‘uyum kontrolü’
yapılmalıdır.

Hafifçe soluk verin. Maske
havayla dolmalıdır. Bu
aşamada maskenin
kenarlarından hava sızıntısı
olmaması önemlidir.
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Maske her giyildiğinde bu talimatları izleyin. Maskeler, doğru takılmadıkça, niyetlenilen koruma düzeyini sağlamaz, bu nedenle, yukarda belirtildiği gibi iyice uygun hale
getirin. İyi bir şekilde tıraş olmuş olan erkekler yüzlerini en iyi şekilde kapamayı başaracaktır. P2 veya N95 marka maskeler biraz değişik olabilir, bu nedenle daima üreticinin
talimatlarını ve uyarılarını izleyin.

Page 2

Department of Health and Human Services / Turkish

