
க�ொவிட்-19 மு� �வச பயனபொடு: 
உங�ள் மு� �வசத்தை எவவொறு சரியொ� 
கபொருததுவது

இந்த அறிவுரை ப�ொது மக்களுக்கொனது மற்றும் சு்கொ்தொை �ைொமரிப்பு அரமப்பு்கள் உட�ட ப்தொழில்ொர் சு்கொ்தொை 
ந�ொக்கங்களுக்கொ்க அல்ல. நமலதி்க வி�ைங்களுககு: Canada.ca/coronavirus

�ரிநதுரைக்கப்�டட பிற ப�ொது சு்கொ்தொை �டவடிகர்க்களுடன் அடுக்கப்�டடிருககும் ந�ொது, �ன்கு ்கடடரமக்கப்�டட 
�ன்கு ப�ொருத்தப்�டட மற்றும் ஒழுங்கொ்க அணிநதிருககும் மு்க ்கவ்மொனது , நீங்களும் மற்றவர்்களும்  ப்கொவிட-19 ககு 
பவளிப்�டுவர்த ்தடுக்க உ்தவும். நீங்கள் எந்த வர்கயொன மு்க ்கவ்தர்த �யன்�டுததினொலும், ்ரியொன ப�ொருத்தம் 
அ்தன் ப்யலதிறனுக்கொன முககிய ்கொைணியொகும். 

மு்க ்கவ் ப�ொருத்தததிற்்கொன 
ப�ொதுவொன ப்கொள்ர்க்கள் 
நனகு கபொருததைமொன மு� 
�வசமொனது:  
• மூககு, வொய் மற்றும் �ொடி ஆகியவற்ரற 

இரடபவளியின்றி முழுரமயொ்கவும் 
வ்தியொ்கவும் மூடும் அளவுககு ப�ரிய்தொ்க 
இருக்க நவண்டும். 

• விளிம்பு்களில இருநது ்கொற்று பவளிநயற 
அனுமதிக்கொதீர்்கள்.

• �டடி்கள், �டரட்கள் அலலது ்கொது 
சுழல்கள் மூலம் ்தரலயில �ொது்கொப்�ொ்க 
ப�ொருத்தவும்.

• வ்தியொ்க இருங்கள் மற்றும் அடிக்கடி 
்ரிப்ய்்தல ந்தரவயிலரல. 

• ்கழுவி உலர்ததிய பின் அ்தன் வடிவதர்த 
�ைொமரிக்கவும்.( மீள் �யன்�டுத்தககூடிய 
மருததுவமற்ற மு்க ்கவ்ங்களுககு மடடும்)

்ரியொ்க ப�ொருந்தககூடிய மு்க ்கவ்தர்த 
ந்தர்நப்தடுப்�து 
மு� �வசத்தை ததைர்நகதைடுக்கும் தபொது, கபொருததைம் 
முக்கியமொனது. நி்னவில க�ொள்்ளவும்:
• மு்க ்கவ்ததின் ப�ொருத்தம் உங்கள் மு்கததின் அளவு மற்றும் 

அம்்ங்கரளப் ப�ொறுதது மொறு�டும். 

• ப�கிழவொன மூககுக ்கவ்ம் ப்கொண்ட மு்க ்கவ்ங்கள் மூககின் 
நமல சிறந்த ப�ொருத்ததர்த அளிக்கலொம். 

• ்தரலயின் பின்�குதியில ப்லலும் �டடி்கள் அலலது �டரட்கள் 
ப்கொண்ட மு்க ்கவ்ங்கள் சிறந்த ப�ொருத்ததர்த அளிக்கலொம். 

• ்கொது சுழல்கள் வடிவ மு்க ்கவ்தர்த ந்தர்வு ப்ய்்தொல, 
்ரி ப்ய்யககூடிய ்கொது சுழல்கரளக ப்கொண்ட ஒன்ரற 
�யன்�டுத்தவும் அலலது மு்க ்கவ் ப�ொருத்ததர்த நமம்�டுத்தக 
கீநழ உள்ள உ்தவிக குறிப்பு்கரளப் �யன்�டுத்தவும். 

• சுவொ்க ்கருவி்கள் மு்கததில ப�ொருத்தமொ்க 
வடிவரமக்கப்�டடுள்ளன, இது மருததுவ மு்க ்கவ்தர்த விட 
சிறந்த ப�ொருத்ததர்த அனுமதிககும். 

• ்மூ்கததில அணியும் சுவொ்க ்கருவிரய முரறயொ்கப் �ரிந்ொதிக்க 
நவண்டிய அவசியமிலரல. 

மு்க ்கவ் ப�ொருத்ததர்த நமம்�டுததுவ்தற்்கொன பிற வழி்கள் பின்வருமொறு:

உங�ள் மு� �வசம் 
உங�ள் மூக்கு, வொய் 
மற்றும் நொடி ஆகியவற்்றை 
முழுவதுமொ� மூடுவ்தை 
உறுதிபபடுததிக் 
க�ொள்ளுங�ள்.

�ொது 
சுழல�ளில 
முடிச்சு�்்ள 
�ட்்டவும். 

மு� �வசததின 
பக்�ங�ளில அ்தை 
உங�ள் மு�ததிற்கு 
கி்்டயொ�ப படுமொறு 
கசருகி வி்டவும்.

முடி்நதைொல மு� முடி்ய சவரம் 
கசய்து க�ொள்ளுங�ள் 
அல்லது குறுகியதைொ� ்வததுக் 
க�ொள்ளுங�ள், ஏகனனில 
இது மு� �வசங�்்ளஉங�ள் 
மு�ததிற்கு மி� கநருக்�மொ� 
கபொரு்நதை அனுமதிக்கிறைது. 

சரியொ�ப 
கபொரு்நதுவதைற்கு 
ஒரு மு� �வச 
கபொருததி அல்லது 
துறைபபணத்தை 
பயனபடுததைவும்.

மு� �வசததின விளிம்பு�்்ள உங�ள் 
மு�ததிற்கு கநருக்�மொ� தைள்்ள உதைவும் 
வ்�யில நனகு கபொருததைபபட்்ட  மருததுவமற்றை 
துணி மு� �வசத்தை ஒரு வீசக்கூடிய மு� 
�வசததின தமல அடுக்�வும்.  

• 2 மு்க ்கவ்ங்கரள அணிந்தொலும், நீங்கள் 
எளி்தொ்க சுவொசிக்க முடியும் என்�ர்த 
உறுதிப்�டுததிக ப்கொள்ளுங்கள். 

உங�ள் மு�ததிற்கும் மு� 
�வசததிற்கும் இ்்டயில 
உள்்ள இ்்டகவளி�்்ள 
சரிபொரக்�வும். 

• உங்கள் மு்க ்கவ்ததின் 
நமல, �க்க மற்றும் கீழ 
�குதிரய ்ரி �ொர்க்கவும். 

• உங்கள் மு்க ்கவ்ததின் 
விளிம்பு்களில ்கொற்று 
்கசிவு இருககிற்தொ 
என ்ரி�ொர்தது, 
ந்தரவப்�டடொல ்ரி 
ப்ய்யவும்.  

மு� �வச கபொருததைத்தை 
தமம்படுததைவும் அதைனொல 
அது இறுக்�மொ�வும் 
இ்்டகவளி�ளும் 
இல்லொமல இருக்கும்.

• �டடி்கள், �டரட்கள் 
மற்றும் ்கொது 
சுழலி்கரள ்ரி 
ப்ய்யவும். 

• மூககுப் �குதிரய ்ரி 
ப்ய்யவும் 

உங்கள் மு்க ்கவ்தர்த ்ரியொ்க ப�ொருததுவது எப்�டி 
ESPAGNOL / SPANISH

http://Canada.ca/coronavirus

