
Si t’i vishni PMP (kur duhet të vishen të gjitha pjesët e PMP)

Shënim: Nëse punoni procedurë gjatë të cilës krijohen aerosole (p.sh. aspirim të traktit 
respirator, intubim, reanimim, bronkoskopi, obdukcion) është e nevojshme të përdoret një 
maskë e veçantë (p.sh.  N95 ose FFP2 ose ekuivalent i tyre), në kombinim me mbrojtësin e 
fytyrës ose syzet mbrojtëse.
Kontrolloni mirë maskën e veçantë (N95/ FFP2/ ekuivalentin) për të parë nëse funksionon siç 
duhet.

Si t’i hiqni PMP

Hapi 3bOSE
• Vendosni maskë mjekësore dhe syze mbrojtëse

• Identifikoni dhe menaxhoni rreziqet.
• Merrni PMP të nevojshme.
• Bëni plan se ku do i vishni dhe do i hiqni PMP.
• A keni shoqërues (koleg/kolege) i cili i ndjek veprimet Tuaja?
• A keni pasqyrë ku mund të shihni se si i vishni PMP?
• A dini se çfarë duhet të bëni me pjesët e PMP pas përdorimit (mbeturinat)?

Hapi 1

Hapi 2
• Vishni mantel.

Hapi 3а
• Vendosni 
    mbrojtës për fytyrën.

Hapi 4
• Vishni doreza (sipër mëngëve të mantelit).

Hapi 1
• Evitoni kontaminimin e trupit tuaj, të tjerëve dhe mjedisit
• Në fillim hiqni pjesët më të kontaminuara të PMP.

 Hiqni mantelin dhe dorezat
• Mantelin dhe dorezat hiqni njëkohësisht nga brenda kah jashtë.
• Pjesët e përdorura të PMP (mantelin dhe dorezat) hidhni me   
   kujdes në koshin për mbeturina.

Hapi 2
• Lani duart mirë.Hapi 1a

• Lani duart mirë.  

Hapi 3а
• Nëse keni mbrojtës për 
    fytyrën:
• Hiqni mbrojtësin e fytyrës 
    nga pjesa e pasme.
• Mbrojtësin e përdorur 
    hidhni me kujdes në 
    koshin për mbeturina.

Hapi 4
• Lani duart mirë.

Hapi 3b
 Nëse kemi maskë mjekësore dhe syze 
mbrojtëse:
• Hiqni syzet nga pjesa e pasme
• Nëse do i ripërdorni syzet, vendosni ato në 

një enë të veçantë
• Hiqni maskën nga pjesa e pasme dhe bashkë 

me syzet hidhni me kujdes në koshin për 
mbeturina

Hapi 3c
• Maskën/ syzet e përdorura hidhni me kujdes në koshin për mbeturina 
    ku më parë i hodhët pjesët e tjera të përdorura të PMP

PAISJET PËR MBROJTJE PERSONALE (PMP)


