
Udhëzim për veshjen e pajisjeve mbrojtëse personale („Donning“)

Gemeinsam. Fürsorglich. Wegweisend.

Në rastin e trajtimit të pacientëve të dyshuar që janë të infektuar me sëmundjen COVID-19

Pjesët përbërëse të pajisjeve mbrojtëse (shihni foton) Kontrolloni dhe përshtatni vendosjen hermetike të maskës  
  Dezinfektues për duar
  Përparëse mbrojtëse që nuk lejon depërtimin 

e lëngjeve
  Maskë-FFP2
  Mbrojtëse për sytë (Mbrojtëse për gojën me 

mbulesë për sytë ose syze mbrojtëse)
  Doreza

  Me ventil: Merrni frymë thellë 
Maska është hermetike nëse ajo thithet në fytyrë

  Pa ventil: Nxirreni ajrin shpejt 
 Maska është hermetike nëse nuk ndjehet dalje e ajrit te cepat

Vendosja e mbrojtëses së syve
Për personat që mbajnë syze: Vendosini përsëri syzet tuaja
Vendosni mbrojtësen e syve ose syzet mbrojtëse mbi syzet tuaja

  Mbrojtësja e syve mbulon pjesën e 
sipërme të fytyrës. Maska pjesën e 
poshtme deri poshtë mjekrës

  Si alternativë mund të 
përdorni syzet mbro-
jtëse

Përgatitja
  Hiqni bizhuteritë dhe orët e dorës
  Lidhni flokët
  Mjekra ndikon në mbrojtjen e maskës së 

frymëmarrjes
  Pini mjaftueshëm lëngje 
  Sa herë të jetë e mundur: Merrni ndihmën e 

një vëzhguesi të trajnuar  (“Buddy”)

Dezinfektimi higjienik i duarve Veshja e dorezave njëpërdorimshme

Dorezat tërhiqen mbi kyçe dhe 
mbi mëngët e përparëses

Veshja e përparëses mbrojtëse

Rripat e brendshëm 
qëndrojnë të hapur

Mbyllja e përparëses 
kërkon ndihmë:
Mbyllja në qafë

Fiksoni rripin e 
mbylljes mbrapa në
pjesën anësore

Kontrolli i fundit

Kontrolli i veshjes së saktë të  
pajisjeve mbrojtëse

Gjithmonë nëse është e  
mundur: nga një vëzhgues  
i trajnuar (“Buddy”)

Mos kryeni manipulime të tjera te pajisjet mbrojtëse
Për personat që mbajnë syze Hyrja te dhoma e pacientit /në sektorin e trajtimit

Hiqni syzet tuaja

Vendosja e maskës FFP2

Pozicioni i saktë i rripave të kokës.  
Rripin e sipërm vendoseni mbi veshë.  
Rripin e poshtëm vendoseni në qafën

Përshtateni kapësen e 
hundës me dy gishtat 
tregues

 Masat në rastin e dëmtimit pa dashje të pajisjeve 
 mbrojtëse
  Garantimi i sigurisë së pacientit
  Heqja e pajisjeve mbrojtëse (përveç maskës
  Largimi nga dhoma e pacientit
  Dezinfektimi higjienik i duarve
   Heqja e maskës mbrojtëse
  Dezinfektimi higjienik i duarve
  Veshja e pajisjeve të reja mbrojtëse
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