ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।
PENDJABI / PUNJABI

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ
ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ,
ਪਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
•
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
• ਤਣੀਆਂ, ਬੈਂਡਾਂ ਜਾਂ
ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੂਪੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

ਹਵਾ ਲੀਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ
ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

•

ਨੋਜ਼ਪੀਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ
ਕਰੋ।

ਮਾਸਕ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੂਪੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨਹ
੍ ।ੋ

ਕੱਸਵੀਂ ਫਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ
ਮਾਸਕ ਫਿਟਰ ਜਾਂ ਬਰੇਸ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮਾਸਕ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ
ਸਮਤਲ ਹੋਵ।ੇ

ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਟਿੰਗ
ਨਾਨਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਕਰੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ੇਵ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਸਕ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ

ਅਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
• ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਿੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
• ਮਾਸਕ ਦਾ ਫਿੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਵੇ

•

ਤਣੀਆਂ, ਬੈਂਡਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੂਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ‘ਤੇ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ

•

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

•

ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਈ
ਰੱਖੇ (ਸਿਰਫ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ
ਲਈ)

•

ਲਚਕੀਲੇ ਨੋਜ਼ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ

•

ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਬਿਹਤਰ
ਫਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੂਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਈਅਰ ਲੂਪਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

•

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਟੈਸਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਸਲਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: Canada.ca/coronavirus

