
க�ொவ ிட்-19 மு� �வச பயன்பொடு:  
மு� �வசத்தத எவ்வொறு கதர ிவு கசய்வது, 
பயன்படுத்துவது மற்றும் பரொமர ிப்பது

	  கசய்ய�் கூடியதவ

	 	கசய்ய�்கூடொததவ

உங்�தையும் மற்றவதரயும் பொது�ொருங்�ை்
பரிந்துரரகக்ப்பட்ட பிற பபொது சுகொதொர நடவடிகர்ககளுடன் அடுகக்ப்படும் 
பபொது, நன்கு கட்டரமகக்ப்பட்ட, நன்கு பபொருந்தகக்ூடிய மற்றும் ஒழுங்கொக 
அணிந்திருகக்ும் முக கவசம் பகொவிட்-19 பரவரை தடுகக் உதவும். 

முக கவசம் அணிவரத உங்கள் வழகக்மொன ஒரு பகுதியொகக்வும். 

நீங்கள் எப்பபொது முக கவசம் அணிய பவண்டும் என்பது குறிதத் உள்ளூர ்
பபொது சுகொதொர  ஆபைொசரனகரள பின்பற்றவும். பபொது அரமப்புகளிை் முக 
கவசங்கள் பரிந்துரரகக்ப்படைொம் அை்ைது பதரவப்படைொம் இது பபொன்ற:

 › கரடகள்
 › பொடசொரைகள்
 › வணிக நிரையங்கள்
 › பணியிடங்கள்
 › பபொது பபொகக்ுவரத்து

முக கவசங்கள் பதரவயிை்ரை என்றொலும், முக கவசம் அணிவது கூடுதை் 
பொதுகொப்பொகும். நீங்கள் தடுப்பூசி பபொட்டிருந்தொலும், இை்ைொவிட்டொலும், 

உங்கள் உடனடி வீட்டிற்கு பவளிபய உள்ளவரக்ளுடன் பகிரப்பட்ட இடதத்ிை் 
ஒன்ரற அணிவரதக ்கருதத்ிை் பகொள்ள பவண்டும். தனிப்பட்ட அை்ைது 
பபொது அரமப்புகளிை் இது குறிப்பொக உட்புறங்களிை் முகக்ியமொனது. 

தடுப்பூசி பதரவகள் உள்ள அரமப்புகள் உட்பட எந்த பநரிசைொன 
அரமப்பிலும் முக கவசங்கள் கடுரமயொக பரிந்துரரகக்ப்படுகின்றன. 

உங்கள் தடுப்பூசி நிரைரயப் பபொருட்படுதத்ொமை், பின்வருபரவ உட்பட 
தனிப்பட்ட பபொது சுகொதொர நடவடிகர்ககரள பதொடரவும்;

 › சுகமின்ரமயின்பபொது வீட்டிை் இருப்பது
 › உட்புற கொற்பறொட்டதர்த பமம்படுதத்ை்
 › உங்கள் உடனடி வீட்டிற்கு பவளிபய உள்ளவரக்ளுடன் நீங்கள் இருகக்ும் 

பபொது உங்கள் சரீர இரடபவளிரய அதிகப்படுதத்ை்.
 › உங்கள் இருமை் மற்றும் தும்மை்கரள மரறப்பது
 › உங்கள் ரககரள தவறொமை் கழுவுதை்அை்ைது சுதத்ப்படுதத்ை்
 › அடிகக்டி பதொடும் பமற்பரப்புகள் மற்றும் பபொருட்கரள சுதத்ம் பசய்தை் 

மற்றும் கிருமி நீகக்ம் பசய்தை்

முக கவசதர்த பதொடுவதற்கு 
முன்பும் பின்பும் அை்ைது 
அகற்றிய பின்னரும் உங்கள் 
ரககரள கழுவவும் அை்ைது 
ரக சுதத்ிகரிப்பொரன 
பொவிகக்வும்.

உங்கள் முக கவசதத்ின் பபொருதத்தர்த 
பமம்படுதத்வும். 

 › பநகிழ்வொன மூகக்ுப் பகுதிரய சரி 
பசய்தை்

 › கொது சுழை்கள், பட்டிகள் அை்ைது 
பட்ரடகரள சரி பசய்து, அதனொை் 
உங்கள் முகதத்ிை் நன்றொகப் 
பபொருத்துதை். 

உங்கள் முக கவசதர்த 
அணிவதற்கும் 
அகற்றுவதற்கும் 
பட்டிகள், பட்ரடகள் 
அை்ைது கொது சுழை்கரள 
பயன்படுதத்வும். 

சுதத்மொன, உைரந்்த 
மற்றும் பசதமிை்ைொத 
முக கவசதர்த பதரிவு 
பசய்யவும்.

நன்கு பபொருந்தகக்ூடிய 
மற்றும் உங்கள் மூகக்ு, 
வொய் மற்றும் கன்னம் 
ஆகியவற்ரற முழுரமயொக 
மரறகக்ும் முக கவசதர்த 
பதரிவு பசய்யவும்.

உங்கள் முக கவசதர்த மீண்டும் 
அணிய நிரனதத்ொை் சுதத்மொன 
கொகிதம் அை்ைது துணி ரபயிை் 
இடவும்.

உங்கள் முக கவசதர்த அகற்ற பவண்டின்;

 › விரரவிை் அரத மீண்டும் அணியவும்
 › பிற நடவடிகர்ககள் நரடமுரறயிை் 

உள்ளன என்பரத உறுதிப்படுதத்வும், 
இது மொதிரி;

• சரீர இரடபவளி
• பதொடரப்ு பகொள்வதற்கு 

நன்கு கொற்பறொட்டமொன 
அை்ைது பவளிப்புற இடதர்த 
பதரந்்பதடுப்பது

உங்கள் முக கவசதர்த அணியுங்கள், இது 
தவிர:

 › உணவருந்தை் அை்ைது குடிதத்ை்
 › கொது பகளொத அை்ைது உதடுகரள 

படிகக்ும் ஒருவருடன் பதொடரப்ு 
பகொள்ளும் பபொது

பபொது பயன்பொட்டிற்கு 
கிரடகக்க ்கூடிய பைபவறு 
வரகயொன முக கவசங்கரள 
கருதத்ிை் பகொள்ளவும்:

 › மருத்துவமற்ற முக கவசங்கள்
 › மருத்துவ முக கவசங்கள்
 › சுவொச கருவிகள்

மருத்துவமற்ற முக கவசதர்த 
அணிந்திருந்தொை், சுவொசிகக்கக்ூடிய பை 
அடுகக்ுகளொை பசய்யப்பட்ட ஒன்ரற 
பதரிவு பசய்யவும், இது உட்பட;

 › குரறந்தது 2 அடுகக்ுகள் இறுகக்மொக 
பநய்யப்பட்ட துணி மற்றும்

 › மூன்றொவது நடுதத்ர வடிகட்டி அடுகக்ு 

உங்கள் முக கவசம் அழுகக்ொகபவொ, 
ஈரமொகபவொ அை்ைது பசதமொகபவொ 
இருகக்ும் பபொது அரத மொற்றவும், 
மற்றவரக்ள் அரத பதொடொதபடி 
தூரமொக ரவகக்வும். 

 › அழுகக்ரடந்த மறு பயன்பொட்டு 
மருத்துவமற்ற முக கவசங்கரள 
ஒரு நீர ்புகொத ரப அை்ைது 
பகொள்கைனிை் சுதத்ம் பசய்யும் 
வரர பசமிகக்வும்.

பொவிகக் பவண்டொம் அது:

 › சுவொச தடுகக்ிதழ்கள் அை்ைது 
கொற்பறொட்டம் உள்ள முக 
கவசம்

 › உதத்ிரியம், பந்தனொ, 
கழுத்து நரட அை்ைது முக 
கவசத்துடன் கூடிய முக மூடி

முக கவசம் அணியகக்ூடொது, 
அவரக்ள்:

 › 2 வயதுகக்ுட்பட்ட குழந்ரதகள் 
ஆயின்

 › ஒருவர ்முக கவசம் அணியும் பபொது 
மூசப்சடுப்பதிை் சிரமப்பட்டொை்

 › ஒருவருகக்ு அரத அகற்ற 
பவபறொருவர ்பதரவப்பட்டொை்

அழுகக்ு, ஈரமொன அை்ைது 
பசதமரடந்த வீசகக்ூடிய 
முக கவசதர்த மீண்டும் 
பயன்படுதத் பவண்டொம்.

முக கவசதர்த உங்கள் 
கழுத்து அை்ைது கொதுகளிை் 
பதொங்க விடொதீரக்ள் அை்ைது 
உங்கள் கன்னங்களின் கீழ் 
ரவகக்ொதீரக்ள்.

முக கவசங்கரள பகிர 
பவண்டொம்.

மீண்டும் பயன்படுதத்கக்ூடிய 
மருத்துவமற்ற முக கவசங்கரள  
(சைரவ இயந்திரதத்ிை் அை்ைது 
ரகயொை்) சூடொன சவரக்க்ொர நீரிை் 
கழுவி மீண்டும் அணிவதற்கு முன் 
முழுரமயொக உைர ரவகக்வும்.

அழுகக்ு, ஈரமொன அை்ைது 
பசதமரடந்த வீசகக்ூடிய முக 
கவசங்கள் மற்றும் பயன்படுதத்ிய 
வடிகட்டிகரள குப்ரபயிை் 
எறியுங்கள் அை்ைது ஒரு முக 
கவச மறு சுழற்சி திட்டம் ஒன்று 
இருந்தொை், அரத பயன்படுதத்வும்.

இந்த அறிவுரர பபொது மகக்ளுகக்ொனது மற்றும் சுகொதொர பரொமர ிப்பு அரமப்புகள் உட்பட பதொழிை்சொர ்சுகொதொர பநொகக்ங்களுகக்ொக அல்ல.

உங்கள் முக கவசதத்ின் முன் 
பகக்தர்த பதொடொதீரக்ள்

TAMIL	/	TAMIL


