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ՊԱՇՏՊԱՆԵՔ ՁԵԶ COVID-19-ԻՑ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ 

Ո՞ր դիմակներն են ապահովում լավագույն պաշտպանություն 

 
 
Եթե աշխատավայրում ձեզնից պահանջվում է  դիմակ կրել, ձեր գործատուն պետք է ձեզ անվճար դիմակներ տրամադրի։ Եթե 
դուք աշխատում եք փակ տարածքում կամ փոխադրամիջոցում այլ մարդկանց հետ և ցանկանում եք կրել շնչառական սարք 
(respirator), ձեր գործատուն պետք է ձեզ անվճար շնչառական սարքեր տրամադրի, եթե դուք խնդրեք: Շնչառական սարքերը 
պետք է լինեն ճիշտ չափսի, և ձեր գործատուն պետք է ձեզ սովորեցնի, թե ինչպես դրանք ճիշտ կրել, ներառյալ՝ ինչպես ստուգել՝ 
արդյոք կիպ են նստած դեմքին:   

✓ Ձեր գործատուն չի կարող ձեզ խանգարել դիմակ կրել կամ ձեզնից վրեժխնդիր լինել դիմակ կրելու համար: 
 

 

 

Իմացեք, թե որ դիմակներն են ապահովում 
լավագույն պաշտպանություն COVID-19-ից 

 

Շնչառական դիմակներ (respirators) 
 

• N95 և KN95 շնչառական դիմակները նախատեսված են 
օդակաթիլային մասնիկների առնվազն 95%-ը զտելու համար (KF94 
դիմակները զտում են 94%-ը): 

• Լավ գործելու համար շնչառական դիմակները պետք է կիպ նստեն 
ձեր դեմքին: Տե՛ս NIOSH-ի հրահանգները՝ իմանալու համար ինչպես 
դնել, հանել շնչառական դիմակները և ստուգել` արդյոք դրանք կիպ 
են նստում դեմքին: 

• Ամեն անգամ դիմակը կրելիս ստուգեք՝ արդյո՞ք դիմակը կիպ է 
նստած ձեր դեմքին: 

• Եթե ձեր դեմքին ունեք մազեր, որոնք խանգարում են, որ շնչառական 
դիմակը կիպ նստի դեմքին, ապա դուք այդքան էլ  լավ 
պաշտպանված չեք լինի: 

• Եթե ունեք շնչառության հետ կապված դժվարություններ, ապա 
խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ նախքան շնչառական դիմակ կրելը: 

• Մի՛ կրեք շնչառական դիմակը այլ դիմակի հետ միասին։ 

• Եթե ընտրում եք KN95 շնչառական դիմակ, օգտագործեք այն 
դիմակը, որը ստուգվել է NPPTL-ի կողմից կամ ապահովում է 95% կամ 
ավելի բարձր զտման արդյունավետություն: 

• Զգուշացեք կեղծ (կեղծված) շնչառական դիմակներից, քանի որ 
դրանք, հնարավոր է, որ չկարողանան ապահովել խոստացված 
պաշտպանությունը: 

 

Բժշկական/վիրաբուժական դիմակներ 
 

 

• Բժշկական դիմակները կոչվում են նաև վիրաբուժական, 
բժշկական, մեկանգամյա օգտագործման կամ ատամնաբուժական 
դիմակներ: Փնտրեք դիմակ, որն ունի քթի մետաղալար և չհյուսված 
կամ մանած-կապած գործվածքի և հալեցված գործվածքի առնվազն 
երեք շերտ, որոնք հաճախ պատրաստված են լինում 
պոլիպրոպիլենից: 

• Բժշկական դիմակները պետք է կայուն լինեն հեղուկների 
նկատմամբ։ Ստուգեք ձեր դիմակը՝ առջևի մասում մի կաթիլ ջուր 
ավելացնելով: Ջուրը չպետք է ներծծվի դիմակի մեջ։ Այն պետք է 
ձևավորի ջրի գնդիկներ դիմակի մակերեսին: 

• Այս դիմակները դեմքին թույլ են նստում  և պետք է հարմարեցվեն՝ 
դեմքը ամուր գրկելու համար: 

• Դեմքին հարմարեցումը կարող է բարելավվել՝ կապելով ականջի 
հանգույցները դիմակի եզրին մոտ և ներս մտցնելով (թաքցնելով) 
ավելացած հատվածները: Դիմակի եզրերից օդի արտահոսքը 
նվազեցնելու համար կարող եք նաև օգտագործել դիմակի ամրակ: 

• Կրկնակի դիմակ կրելը  նշանակում է ամուր գրկող կտորե դիմակի 
ՏԱԿԻՑ կրել բժշկական դիմակ՝ մեծապես ավելացնելու զտումը և 
նվազեցնելու արտահոսքը: Կրկնակի դիմակ կրելն ապահովում է 
շատ ավելի լավ պաշտպանություն, քան միայն բժշկական դիմակը: 

Շնչառական դիմակներ՝ 

N95, KN95 և KF94 
Նույնիսկ ավելի արդյունավետ 

են դեմքին հարմարեցնելու 

ստուգում անցնելուց հետո 

 

Կրկնակի դիմակներ 
(Բժշկական դիմակ + կտորե 

դիմակ) 

 

Բժշկական դիմակ՝ 
ամրացված 

• Ամրակով 

• Կապելու և պարտակելու 
հարմարությամբ 

Բարձր զտման կտորե 

դիմակներ եւ 

վիրաբուժական դիմակ՝ 

չամրացված 

 

  

  

  

  

Ավելի թույլ 
պաշտպա- 

նություն 

Ավելի լավ 
պաշտպա-

նություն 

Անկախ նրանից, թե ինչպիսի դիմակ եք կրում, ստուգեք 
դիմակի համապատասխանությունը ձեր դեմքին և 
վերացրեք քթի վերևի կամ կողքերի բաց հատվածները: 

Բաց հատվածները զգալիորեն նվազեցնում են ցանկացած 
դիմակի արդյունավետությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Բժշկական դիմակները և շնչառական 
միջոցները (respirators), որոնք թրջվում են կամ 
կեղտոտվում, պետք է դեն նետվեն: 
Փոխարինեք դրանք չորով:  

• Եթե դուք օգտագործում են շնչառական 
միջոցներ, ստուգեք արտադրողի ցուցումները՝ 
իմանալու համար, թե որքան ժամանակ կարող 
եք դրանք կրել, նախքան դեն նետելը: 

• Բժշկական դիմակները պետք է դեն նետել մեկ 
անգամ օգտագործելուց հետո:   

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0

