
Değerli öğrenciler ve mensuplarımız, 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde hem kumaş hem de cerrahi maske kullanabilirsiniz. Her iki maske 

çeşidinin kullanımı aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. Kumaş ve cerrahi maske arasındaki farkları 

anlatan bir tablo da ekte bulunmaktadır. 

Kumaş maske kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar; 

1. Kumaş maskeyi takmadan önce ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. 

2. Kumaş maske takılmadan önce herhangi bir kir ve yırtık için incelenmelidir. 

3. Maskenin burun üzerine gelecek olan teli, buruna göre şekillendirilerek yanlardan açıklık 

kalmayacak şekilde takılmalıdır. 

4. Maske burun, ağız ve çeneyi içine alacak şekilde takılmalıdır. 

5. Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan yoğun kirlenmenin gerçekleştiği alanına asla 

dokunulmamalıdır. 

6. Kullanım sırasında maske kirlenir, nemlenir veya yırtılırsa yenisiyle değiştirilmelidir. 

7. Maske ön kısmına dokunulmadan kulak arkasındaki lastiklerden ya da iplerinden tutularak 

çıkartılmalıdır. 

8. Maske çıkarıldıktan sonra eller mutlaka sabun yada alkol bazlı dezenfektan ile  yıkanmalıdır. 

9. Kumaş Maske günde en az bir kez sabun/deterjan ve tercihen sıcak su ile (en az 60 Derece)  

yıkanmalıdır. 

10. Yıkanan kumaş maske, ütülenmeli ve temiz bir plastik çanta/poşette saklanmalıdır. 

11. Kumaş maskeler kişiseldir ve ortak kullanılmamalıdır. 

Cerrahi maske kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar; 

1. Cerrahi maskeyi takmadan önce ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. 

2. Maskenin kat kat olan yüzeyi dışarıda kalacak şekilde ve burun üzerine gelecek olan tel, buruna 

göre şekillendirilerek yanlardan açıklık kalmayacak şekilde maske takılması gerekir. 

3. Maske burun, ağız ve çeneyi içine alacak şekilde takılmalıdır. 

4. Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan yoğun kirlenmenin gerçekleştiği alanına asla 

dokunulmamalıdır. 

5. Kullanım sırasında maske kirlenir, nemlenir ve yırtılırsa yenisiyle değiştirilmelidir. 

6. Maskenin kirlenmediği düşünülse bile aynı maske tekrar kullanılmamalıdır. 

7. Maske ön kısmına dokunulmadan kulak arkasındaki lastiklerden ya da iplerinden tutularak 

çıkartılmalıdır. 

8. Maskeyi kullanımdan hemen sonra tercihen kapalı bir çöp kutusuna atın. 

9. Maske çıkarıldıktan sonra ellerinizi  mutlaka sabun yada alkol bazlı dezenfektan ile yıkamalısınız. 

10. Tıbbi maskeler tek kullanımlıktır. Asla yıkanarak, ütülenerek ya da havalandırarak tekrar 

kullanılmamalıdır. 

11. Tıbbi maskeler kişiseldir ve ortak kullanılmamalıdır. 

 

 

 



 


