
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ: 

ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ, ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ

 ਇਹ ਕਰ ੋ

	 ਇਹ ਨਾ ਕਰ ੋ

ਆਪਣ ੀ ਅਤੇ ਦ ਵੂ ਿਆਂ ਦ ੀ ਰ ੱਵ ਖਆ ਕਰ ੋ

ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਪਰਤਬੱਧ ਕੀਤ਼ਾ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ਼ਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਸਿੰਗ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ ਪਸਹਸਨਆ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਮ਼ਾਿਕ ਕੋਸਵਡ-19 
ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

ਮ਼ਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਨਯਮਤ ਰੁਿੀਨ ਦ਼ਾ ਸਹੱਿ਼ਾ ਬਣ਼ਾਓ।

ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਮ਼ਾਿਕ ਕਦੋਂ ਪਸਹਨਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਇਿ ਬ਼ਾਰੇ ਿਥ਼ਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਿਲ਼ਾਹ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰੋ। 
ਅਸਜਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਿੈਸਿੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਮ਼ਾਿਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ:

 › ਿਿੋਰ

 › ਿਕੂਲ

 › ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ

 › ਕੰਮ ਦੇ ਿਥ਼ਾਨ

 › ਜਨਤਕ ਆਵ਼ਾਜ਼ਾਈ

ਭ਼ਾਵੇਂ ਮ਼ਾਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮ਼ਾਿਕ ਪਸਹਨਣ਼ਾ ਿੁਰੱਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵ਼ਾਧੂ ਪਰਤ ਹੈ। ਭ਼ਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ 
ਿੀਕ਼ਾਕਰਨ ਕਰਵ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸਰਵ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ਼ਾਲ 
ਿਾਂਝੀਆਂ ਥ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮ਼ਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਬ਼ਾਰੇ ਸਵਚ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਿ਼ਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥ਼ਾਵਾਂ 

‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭ਼ਾਵੇਂ ਸਨੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿੈਸਿੰਗਾਂ ਸਵੱਚ। 

ਸਕਿੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵ਼ਾਲੀ ਿੈਸਿੰਗ ਸਵੱਚ ਮ਼ਾਿਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦ਼ਾਰ ਸਿਿ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ 
ਿੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਿੈਸਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿੀਕ਼ਾਕਰਨ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਬ਼ਾਵਜੂਦ, ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਜ਼ਾਰੀ 
ਰੱਿੋ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ:

 › ਸਬਮ਼ਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਰਸਹਣ਼ਾ

 › ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵ਼ਾਦ਼ਾਰੀ ਸਵੱਚ ਿੁਧ਼ਾਰ ਕਰਨ਼ਾ 

 › ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸਰਵ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ 
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ਼ਾ

 › ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ਼ਾ

 › ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਣ਼ਾ ਜਾਂ ਰੋਗ਼ਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ਼ਾ

 › ਅਕਿਰ ਿੂਹੀਆਂ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਿਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿ਼ਾਫ ਕਰਨ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਗ਼ਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ਼ਾ

ਮ਼ਾਿਕ ਨੂੰ ਿੂਹਣ ਜਾਂ ਹਿ਼ਾਉਣ ਤੋਂ 

ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬ਼ਾਅਦ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ 

ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਹੈਡਂ ਿੈਨੀਿ਼ਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਮ਼ਾਿਕ ਦੇ ਸਿੱਿ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿੁਧ਼ਾਰੋ:

 › ਲਚਕਦ਼ਾਰ ਨੋਜ਼ਪੀਿ ਨੂੰ ਸਵਵਿਸਥਤ ਕਰਕੇ

 › ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੂਪੀਆਂ, ਤਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵਵਿਸਥਤ 
ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਕ ਮ਼ਾਿਕ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਸਚਹਰੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਿ ਹੋ ਜ਼ਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਮ਼ਾਿਕ ਨੂੰ ਪ਼ਾਉਣ ਅਤੇ 

ਉਤ਼ਾਰਨ ਲਈ ਿ਼ਾਈ, ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਕੰਨ 

ਦੀਆ ਂਲੂਪੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਉਹ ਮ਼ਾਿਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਿ਼ਾਫ, ਿੱੁਕ਼ਾ ਅਤੇ 

ਨੁਕਿ਼ਾਨ ਰਸਹਤ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਮ਼ਾਿਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਿ 

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਨੱਕ, ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ 

ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਦ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਇਿਨੂੰ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨ਼ਾ 

ਬਣ਼ਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮ਼ਾਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿ਼ਾਫ 

ਕ਼ਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਸਵੱਚ ਿਿੋਰ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਆਪਣ਼ਾ ਮ਼ਾਿਕ ਹਿ਼ਾਉਣ਼ਾ ਪਵੇ:

 › ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ ਇਿਨੂੰ ਵ਼ਾਪਿ ਪ਼ਾਓ

 › ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਓ ਸਕ ਹੋਰ ਉਪ਼ਾਅ ਲ਼ਾਗੂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ: 

• ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ

• ਿੰਚ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਹਵ਼ਾਦ਼ਾਰ ਜਾਂ 
ਬ਼ਾਹਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ਼ਾ 

ਆਪਣ਼ਾ ਮ਼ਾਿਕ ਪ਼ਾਕੇ ਰੱਿੋ, ਸਿਵ਼ਾਏ:

 › ਿ਼ਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿਮੇਂ

 › ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ਼ਾਲ ਿੰਚ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿਮੇਂ 
ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਿੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘ਼ਾਿ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪੜ੍ਹਦ਼ਾ ਹੈ

ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਿ-ਵੱਿ 

ਸਕਿਮਾਂ ਦੇ ਮ਼ਾਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਚ਼ਾਰ ਕਰੋ:

 › ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮ਼ਾਿਕ

 › ਮੈਡੀਕਲ ਮ਼ਾਿਕ

 › ਰੈਿਪੀਰੇਿਰ

ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮ਼ਾਿਕ ਪਸਹਸਨਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਜਹ਼ਾ 

ਚੁਣੋ ਜੋ ਿ਼ਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨ਼ਾਲ ਬਸਣਆ ਹੋਵੇ, 

ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 › ਕੱਿ ਕੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਿੈਬਸਰਕ ਦੀਆਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 2 ਪਰਤਾਂ 
ਅਤੇ

 › ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸਵਚਕ਼ਾਰਲੀ ਸਿਲਿਰ ਵ਼ਾਲੀ ਪਰਤ

ਆਪਣੇ ਮ਼ਾਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਦ਼ਾ, ਸਗੱਲ਼ਾ 

ਜਾਂ ਿਰ਼ਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਿਨੂੰ ਦੂਸਜਆ ਂਦੀ ਪਹੰੁਚ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ। 

 › ਗੰਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮ਼ਾਿਕ 
ਨੂੰ ਵ਼ਾਿਰਪ੍ਰੂਿ ਬੈਗ ਜਾਂ ਕੰਿੇਨਰ ਸਵੱਚ ਉਦੋਂ 
ਤੱਕ ਿਿੋਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿ਼ਾਫ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਿਕਦ਼ਾ।

ਇਿ ਦ ੀ ਵਰਤ ੋਂ ਨ਼ਾ ਕਰ :ੋ

 › ਿ਼ਾਹ ਿੱਡਣ ਵ਼ਾਲੇ ਵ਼ਾਲਵ ਜਾਂ ਵੈਂਿਿ 

ਵ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਿਕ

 › ਮ਼ਾਿਕ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਿਕ਼ਾਰਫ, ਬੈਂਡੈਨ਼ਾ, 

ਗਰਦਨ ਦ਼ਾ ਗੇਿਰ, ਜਾਂ ਸਚਹਰੇ ਦੀ 

ਸ਼ੀਲਡ

ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮ਼ਾਿਕ ਨ਼ਾ ਪ਼ਾਓ:

 › 2 ਿ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੰ 

 › ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਿਨੂੰ ਮ਼ਾਿਕ ਪਸਹਨਣ ਨ਼ਾਲ 

ਿ਼ਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

 › ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਸਜਿਨੂੰ ਇਿਨੂੰ ਹਿ਼ਾਉਣ ਲਈ 

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸ ਡਿਪ ਜੋ਼ ੇਬਲ ਮ਼ਾਿਕ ਦ ੀ ਮ ੜੁ ਵਰਤ ੋਂ 

ਨ਼ਾ ਕਰ ੋ ਜ ੋ ਗ ੰਦ਼ਾ, ਸ ਗ ਲੱ਼ਾ ਜਾਂ ਿਰ਼ਾਬ 

ਹ ਵੋ ।ੇ

ਆਪਣ ੇ ਮ਼ਾਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣ ੀ ਗਰਦਨ 

ਜਾਂ ਕ ੰਨਾਂ ਤ ੋਂ ਨ਼ਾ ਲਿਕ਼ਾਓ, ਜਾਂ ਇਿਨੂੰ 

ਆਪਣ ੀ ਠ ਡੋ ੀ ਦੇ ਹ ੇਠਾਂ ਨ਼ਾ ਰ ਿੱ ।ੋ

ਮ਼ਾਿਕ ਿਾਂਝ ੇ ਨ਼ਾ ਕਰ ।ੋ

ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮ਼ਾਿਕ 

(ਵ਼ਾਸਸੰ਼ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨ਼ਾਲ) ਗਰਮ, 

ਿ਼ਾਬਣ ਵ਼ਾਲੇ ਪ਼ਾਣੀ ਨ਼ਾਲ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ 

ਪਸਹਨਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੁਕ਼ਾਓ।

ਗੰਦੇ, ਸਗੱਲੇ, ਜਾਂ ਿਰ਼ਾਬ ਹੋਏ ਸਡਿਪੋਜੇ਼ਬਲ 

ਮ਼ਾਿਕ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਲਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਸਵੱਚ 

ਿੱੁਿੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮ਼ਾਿਕ 

ਰੀਿ਼ਾਈਕਸਲੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰ਼ਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਹ ਿਲ਼ਾਹ ਆਮ ਲ ਕੋਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਿ-ਰ ਿੇ ਿ ੈਸਿ ੰਗਾਂ ਿਮ ਤੇ ਸਕ ਤੱ਼ਾਮ ਿੁ ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹ ੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇ ਮ਼ਾਿਕ ਦੇ ਅਗਲ ੇ ਸ ਹ ਿੱ ੇ ਨੂੰ 

ਨ਼ਾ ਿ ਹੂ ।ੋ
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