
க�ொவிட்-19 மு� �வச பயனபொடு:  
மு� �வசங�ள் மற்றும் சுவொசக் �ருவி�ளின வக��ள்

இந்த அறிவுரை ப�ொது மக்களுக்கொனது மற்றும் சு்கொ்தொை 
�ைொமரிப்பு அரமப்பு்கள் உட�ட ப்தொழில்ொர் சு்கொ்தொை 
ந�ொக்கங்களுக்கொ்க அல்ல.

இவ் அடடவரை �லநவறு வர்கயொன முக்கவ்ங்கள் மற்றும் 
சுவொ்க ்கருவி்கரை ஒப்பிடுகிறது. எந்த மு்க ்கவ்ம் அல்லது 
சுவொ்க ்கருவிரயத் ந்தர்வு ப்யய நவண்டும் என�ர்தத் 
தீர்மொனிக்க, அர்தப் �ொர்க்கவும். சி்ல ்தயொரிப்பு்கரை 
மற்றவற்ரறக ்கொடடிலும் ்கண்டுபிடிப்�து அல்லது வொஙகுவது 
எளி்தொனது மற்றும் விர்ல்கள் மொறு�ட்லொம்.

சுவொ்க ்கருவி்கள், மருத்துவ முக்கவ்ங்கள் மற்றும் 
மருத்துவம் அல்லொ்த மு்க ்கவ்ங்கள் அரனத்தும் ்மூ்கத்தில 
�யன�டுத்்தப்�ட்லொம். எந்த வர்கயொன மு்கமூடிரய அணிய 
நவண்டும் என�ர்தத் தீர்மொனிககும் ந�ொது, உங்களுககுக 
கிரடககும் சிறந்த ்தைமொன மற்றும் சிறந்த ப�ொருத்்தமொன  மு்க 
்கவ்ம் அல்லது சுவொ்க ்கருவிரயத் ந்தர்வு ப்யயவும்.

ப�ொதுவொ்க, மருத்துவம் அல்லொ்த மு்க ்கவ்ங்கள் ப்கொவிட-19 
�ைவுவர்தத் ்தடுக்க உ்தவும், மருத்துவ முக்கவ்ங்கள் மற்றும் 
சுவொ்க ்கருவி்கள் சிறந்த �ொது்கொப்ர� வழஙகுகினறன. நீங்கள் 
எந்த வர்கயொன மு்க ்கவ்த்ர்த ந்தர்வு ப்ய்தொலும், ்ரியொன 
ப�ொருத்்தம் அ்தன ப்யலதிறனில ஒரு முககிய ்கொைணியொகும்.

மு்க ்கவ்ங்கள் அல்லது சுவொ்க ்கருவி்கரை பவளிநயற்றும் 
வொலவு்களுடன �யன�டுத்்த நவண்டொம். அரவ ப்தொற்று 
சுவொ்த் து்கள்்கள் பவளிநயற அனுமதிககினறன. அரவ 
ந்கொவிட-19 �ைவுவர்தத் ்தடுக்க உ்தவொது.

மு� �வசங்�ள் 
மற்றும் சுவொச�் 

�ருவி�ளின் 
வ�க�ள்

�ிடக�்��் �ூடிய 
தன்மக

�ட்டமகப்பு கபொருததம் ஒழுங்�ுமுறக பரிசீலனக�ள் மற்றும் 
தரநிலக�ள்

சுவொச�் 
�ருவி�ள்

வணி்க அடிப்�ரடயில 
கிரடககிறது.
குழநர்த்களுககுப் 
�யன�டுத்்தககூடிய 
சிறிய அைவு்கள் உட�ட 
�லநவறு அைவு்களில 
கிரடககிறது.

்கடடரமப்புப் ப�ொருட்கள் மொறு�ட்லொம் 
ஆனொல சுவொ்க ்கருவி்களுக்கொன 
வடி்கடடு்தல ்தைநிர்ல்கரை ்நதிக்க 
நவண்டும்.

வடிவரமப்பு மருத்துவ மு்க ்கவ்த்ர்த விட 
சிறந்த ப�ொருத்்தத்ர்த அனுமதிககிறது.

பவளிப்�ரடயொன ்ொைைங்களுடன 
கிரடக்கவிலர்ல.

ப�ொதுவொ்க ஒற்ரறப் �யன�ொடு, ஆனொல 
அழுககு, ஈைமொன அல்லது ந்்தமரடயும் 
வரை மீண்டும் �யன�டுத்்தப்�ட்லொம்.

மு்கத்தில ப�ொருத்்தமொ்க 
வடிவரமக்கப்�டடுள்ைது.

சி்ல சுவொ்க 
்கருவி்களில, �டடி்கள், 
�டரட்கள் அல்லது 
்கொது வரையம் மற்றும் 
மூககுக ்கண்ைொடிரய 
்ரிப்யவ்தன மூ்லம் 
ப�ொருத்்தத்ர்த 
நமம்�டுத்்த்லொம்.

்மூ்கத்தில அணியும் 
சுவொ்க ்கருவிககு 
ப�ொருத்்தப் �ரிந்ொ்தரன 
ந்தரவயிலர்ல.

உங்கள் சுவொ்க ்கருவி சு்கொ்தொைம் ்கனடொவொல 
அஙகீ்கரிக்கப்�டடுள்ை்தொ என�ர்த உறுதிப்�டுத்திக 
ப்கொள்ளுங்கள்.
TC-84A-#### என குறிப்பிடப்�டும் ்ொ்தனத்தில ஒப்பு்தல 
எண் முத்திரையிடப்�டட NIOSH N95 சுவொ்க ்கருவி்கள்.
95PFE ்தயொரிப்பு்கள் அல்லது CSA ்ொனறளிக்கப்�டட CA-
N95 மற்றும் CA-N99 வர்க சுவொ்க ்கருவி்கள்  
CSA Z94.4.1 ்தைநிர்லயின�டி குறிக்கப்�டடுள்ைன.
நிர்லயொன ஜிபி 2626-2019 ்தைத்ர்த ஈடு ப்யயும் KN95 
சுவொ்க ்கருவி்கள்.
நிர்லயொன KMOEL–2017-64 ்தைத்ர்த  ஈடு ப்ய.யும் KF94 
சுவொ்க ்கருவி்கள்.
நிர்லயொன EN 149-2001 ஐ ்நதிககும் FFP2 சுவொ்க 
்கருவி்கள்.

மருததுவ மு� �வசம்   
(ப்யலமுரற அல்லது அறுரவ 

சிகிசர் மு்கமூடி )

வைி்க 
அடி�்�டரயி்ல் 
்கிடர்க்்கிற்து.
�பைியவை்்கை் மற்றும் 
்குழ�்்தர்கைு்க்்கு�் 
�யன்�டு்த்்த்க்்கூடிய 
்ிறிய அைவு்கைி்ல் 
்கிடர்க்்கும்.

்கட்டமர�்�ு�் �ொைுட்்கை் 
மொறு�ட்லொம் ஆனொ்ல் �ிறுவ�்�ட்ட 
வடி்கட்டு்த்ல் ்தை�ி்லர்கைர �ூை்்த்்தி 
்பய்ய வநை்டும்.
�ொ்துவொ்க ஒற்றர�் �யன்�ொடு, 
ஆனொ்ல் அழு்க்்கு, ஈைமொன அ்ல்்ல்து 
்ந்தமடரயும் வைர மீை்டும் 
�யன்�டு்த்்த�்�ட்லொம்.

உங்கள் மு்கத்தின அைவு 
மற்றும் அம்்ங்கரைப் 
ப�ொறுத்து ப�ொருத்்தம் 
மொறு�டும்.

�டடி்கள் அல்லது 
்கொது வரையங்கரைச 
்ரிப்ய்தல மற்றும் 
ப�கிழவொன மூககுக 
குழொரயச ்ரிப்ய்தல 
ந�ொனற �லநவறு 
முரற்கரைப் �யன�டுத்தி 
ப�ொருத்்தத்ர்த 
நமம்�டுத்்த்லொம்.

சி்ல வீ்ககூடிய மருத்துவ மு்க ்கவ்ங்கள் மருத்துவ மு்க 
்கவ்ங்கள் ந�ொல ந்தொனற்லொம் ஆனொல ஒழுஙகுமுரற 
்தைநிர்ல்கரை பூர்த்தி ப்யயவிலர்ல.
ப�டடி சிடரடயில ASTM F2100 அல்லது EN 14683 உள்ை 
மருத்துவ மு்கமூடிரயத் ந்தடுங்கள்.
இ்தன ப�ொருள் இந்த மு்கமூடி ந்ொதிக்கப்�டடது மற்றும் 
்ர்வந்த் ்தைத்ர்த பூர்த்தி ப்யகிறது:
• து்கள் மற்றும் �ொகடீரியொ வடி்கடடு்தல
• மூசசு விடககூடியது
• திைவ எதிர்ப்பு
• ப�ொருட்களின எரியககூடிய ்தனரம
்கனடொவில பவளிப்�ரடயொன மருத்துவ மு்க 
்கவ்ங்களுககுஅஙகீ்கரிக்கப்�டட ்தைநிர்ல்கள் எதுவும் 
இலர்ல.

மருததுவம் அலலொத 
மு�மூடி    

(வடி்கடடி அடுககின உ்தொைைத்துடன)

வீடடில ்தயொரிக்கப்�டட 
அல்லது வணி்க ரீதியொ்க 
கிரடககும்.

�லநவறு அைவு்கள் 
மற்றும் துணி்களில 
கிரடககிறது.

�ருத்தி ந�ொனற இறுக்கமொ்க ப�யயப்�டட 
சுவொசிக்கககூடிய துணியொல குரறந்தது 2 
அடுககு்கைொவது ப்யயப்�ட நவண்டும். 
வடி்கடடர்ல நமம்�டுத்்த, ப�யயப்�டொ்த 
�ொலிப்நைொப்பிலீன ந�ொனற வடி்கடடி வர்க 
துணியின மூனறொவது, �டுத்்தை அடுககு இருக்க 
நவண்டும்.

நீக்கககூடிய வடி்கடடிரயச ப்ருகுவ்தற்கு ஒரு ர� 
இருக்க்லொம்.

பவளிப்�ரடயொன ஜனனல்களுடன 
கிரடக்க்லொம்.

மீண்டும் �யன�டுத்்தககூடியது அல்லது 
வீ்ககூடியது.

அழுககு அல்லது ஈைமொ்க இருககும் ந�ொது 
்கழுவினொல மீண்டும் �யன�டுத்்த்லொம்.

மு்கமூடியின வடிவம் மற்றும் 
�ொணிரயப் ப�ொறுத்து 
ப�ொருத்்தம் மொறு�டும்.

�டடி்கள், �டரட்கள் 
அல்லது ்கொது வரையங்கள் 
மற்றும் ப�கிழவொன 
மூககுக ்கண்ைொடி 
(ந்ர்க்கப்�டடிருந்தொல) 
ந�ொனற �லநவறு 
முரற்கரைப் �யன�டுத்தி 
ப�ொருத்்தத்ர்த 
நமம்�டுத்்த்லொம்.

்கனடொவில மருத்துவம் அல்லொ்த மு்க ்கவ்ங்களுககு 
்தைநிர்ல்கள் அல்லது விதிமுரற்கள் எதுவும் இலர்ல. சி்ல 
்ர்வந்த் ்தைநிர்ல்கள் கிரடககினறன (ஐநைொப்�ொவில 
AFNOR, அபமரிக்கொவில ASTM).
மருத்துவ ்ொ்தனங்கள் விதிமுரற்களின கீழ மருத்துவம் 
அல்லொ்த மு்க ்கவ்ங்கள் மருத்துவ ்ொ்தனங்கைொ்க 
்கரு்தப்�டுவதிலர்ல.
COVID-19 �ைவுவர்தத் ்தடுக்க உ்தவும் மருத்துவம் 
அல்லொ்த மு்கமூடி்களின ப்யலதிறன �ைவ்லொ்க 
நவறு�டுகிறது, நமலும் இது ்ொர்ந்தது:
• �யன�டுத்்தப்�டும் ப�ொருட்கள்
• ்கடடரமப்பு
• ப�ொருத்்தம்
• ்ரியொன �யன�ொடு
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