க�ொவிட்-19 முக கவச பயன்பாடு:
முக கவசங்கள் மற்றும் சுவாசக் கருவிகளின் வகைகள்
TAMIL / TAMIL

இவ் அட்டவணை பல்வேறு வகையான முக்கவசங்கள் மற்றும்
சுவாசக் கருவிகளை ஒப்பிடுகிறது. எந்த முக கவசம் அல்லது
சுவாசக் கருவியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதைத்
தீர்மானிக்க, அதைப் பார்க்கவும். சில தயாரிப்புகளை
மற்றவற்றைக் காட்டிலும் கண்டுபிடிப்பது அல்லது வாங்குவது
எளிதானது மற்றும் விலைகள் மாறுபடலாம்.

முக கவசங்கள்
மற்றும் சுவாசக்
கருவிகளின்
வகைகள்
சுவாசக்
கருவிகள்

முக கவசங்கள் அல்லது சுவாசக் கருவிகளை வெளியேற்றும்
வால்வுகளுடன் பயன்படுத்த வேண்டாம். அவை த�ொற்று
சுவாசத் துகள்கள் வெளியேற அனுமதிக்கின்றன. அவை
க�ோவிட்-19 பரவுவதைத் தடுக்க உதவாது.

வணிக அடிப்படையில்
கிடைக்கிறது.
குழந்தைகளுக்குப்
பயன்படுத்தக்கூடிய
சிறிய அளவுகள் உட்பட
பல்வேறு அளவுகளில்
கிடைக்கிறது.

சுவாசக் கருவிகள், மருத்துவ முக்கவசங்கள் மற்றும்
மருத்துவம் அல்லாத முக கவசங்கள் அனைத்தும் சமூகத்தில்
பயன்படுத்தப்படலாம். எந்த வகையான முகமூடியை அணிய
வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ப�ோது, உங்களுக்குக்
கிடைக்கும் சிறந்த தரமான மற்றும் சிறந்த ப�ொருத்தமான முக
கவசம் அல்லது சுவாசக் கருவியைத் தேர்வு செய்யவும்.
ப�ொதுவாக, மருத்துவம் அல்லாத முக கவசங்கள் க�ொவிட்-19
பரவுவதைத் தடுக்க உதவும், மருத்துவ முக்கவசங்கள் மற்றும்
சுவாசக் கருவிகள் சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. நீங்கள்
எந்த வகையான முக கவசத்தை தேர்வு செய்தாலும், சரியான
ப�ொருத்தம் அதன் செயல்திறனில் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.

கிடைக்கக் கூடிய
தன்மை

கட்டமைப்பு
கட்டமைப்புப் ப�ொருட்கள் மாறுபடலாம்
ஆனால் சுவாசக் கருவிகளுக்கான
வடிகட்டுதல் தரநிலைகளை சந்திக்க
வேண்டும்.
வடிவமைப்பு மருத்துவ முக கவசத்தை விட
சிறந்த ப�ொருத்தத்தை அனுமதிக்கிறது.
வெளிப்படையான சாளரங்களுடன்
கிடைக்கவில்லை.
ப�ொதுவாக ஒற்றைப் பயன்பாடு, ஆனால்
அழுக்கு, ஈரமான அல்லது சேதமடையும்
வரை மீண்டும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

மருத்துவ முக கவசம்
(செயல்முறை அல்லது அறுவை
சிகிச்சை முகமூடி )

வணிக
அடிப்படையில்
கிடைக்கிறது.
பெரியவர்கள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்குப்
பயன்படுத்தக்கூடிய
சிறிய அளவுகளில்
கிடைக்கும்.

மருத்துவம் அல்லாத
முகமூடி
(வடிகட்டி அடுக்கின் உதாரணத்துடன்)

வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட
அல்லது வணிக ரீதியாக
கிடைக்கும்.
பல்வேறு அளவுகள்
மற்றும் துணிகளில்
கிடைக்கிறது.

ஒழுங்குமுறை பரிசீலனைகள் மற்றும்
தரநிலைகள்

ப�ொருத்தம்
முகத்தில் ப�ொருத்தமாக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சில சுவாசக்
கருவிகளில், பட்டிகள்,
பட்டைகள் அல்லது
காது வளையம் மற்றும்
மூக்குக் கண்ணாடியை
சரிசெய்வதன் மூலம்
ப�ொருத்தத்தை
மேம்படுத்தலாம்.

உங்கள் சுவாசக் கருவி சுகாதாரம் கனடாவால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்.
TC-84A-#### என குறிப்பிடப்படும் சாதனத்தில் ஒப்புதல்
எண் முத்திரையிடப்பட்ட NIOSH N95 சுவாசக் கருவிகள்.
95PFE தயாரிப்புகள் அல்லது CSA சான்றளிக்கப்பட்ட CAN95 மற்றும் CA-N99 வகை சுவாசக் கருவிகள்
CSA Z94.4.1 தரநிலையின்படி குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலையான ஜிபி 2626-2019 தரத்தை ஈடு செய்யும் KN95
சுவாசக் கருவிகள்.

சமூகத்தில் அணியும்
சுவாசக் கருவிக்கு
ப�ொருத்தப் பரிச�ோதனை
தேவையில்லை.

நிலையான KMOEL–2017-64 தரத்தை ஈடு செய.யும் KF94
சுவாசக் கருவிகள்.

கட்டமைப்புப் பொருட்கள்
மாறுபடலாம் ஆனால் நிறுவப்பட்ட
வடிகட்டுதல் தரநிலைகளை பூர்த்தி
செய்ய வேண்டும்.

உங்கள் முகத்தின் அளவு
மற்றும் அம்சங்களைப்
ப�ொறுத்து ப�ொருத்தம்
மாறுபடும்.

பொதுவாக ஒற்றைப் பயன்பாடு,
ஆனால் அழுக்கு, ஈரமான அல்லது
சேதமடையும் வரை மீண்டும்
பயன்படுத்தப்படலாம்.

பட்டிகள் அல்லது
காது வளையங்களைச்
சரிசெய்தல் மற்றும்
நெகிழ்வான மூக்குக்
குழாயைச் சரிசெய்தல்
ப�ோன்ற பல்வேறு
முறைகளைப் பயன்படுத்தி
ப�ொருத்தத்தை
மேம்படுத்தலாம்.

சில வீசக்கூடிய மருத்துவ முக கவசங்கள் மருத்துவ முக
கவசங்கள் ப�ோல் த�ோன்றலாம் ஆனால் ஒழுங்குமுறை
தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை.
பெட்டி சிட்டையில் ASTM F2100 அல்லது EN 14683 உள்ள
மருத்துவ முகமூடியைத் தேடுங்கள்.
இதன் ப�ொருள் இந்த முகமூடி ச�ோதிக்கப்பட்டது மற்றும்
சர்வதேச தரத்தை பூர்த்தி செய்கிறது:
• துகள் மற்றும் பாக்டீரியா வடிகட்டுதல்
• மூச்சு விடக்கூடியது
• திரவ எதிர்ப்பு
• ப�ொருட்களின் எரியக்கூடிய தன்மை
கனடாவில் வெளிப்படையான மருத்துவ முக
கவசங்களுக்குஅங்கீகரிக்கப்பட்ட தரநிலைகள் எதுவும்
இல்லை.

பருத்தி ப�ோன்ற இறுக்கமாக நெய்யப்பட்ட
சுவாசிக்கக்கூடிய துணியால் குறைந்தது 2
அடுக்குகளாவது செய்யப்பட வேண்டும்.
வடிகட்டலை மேம்படுத்த, நெய்யப்படாத
பாலிப்ரோப்பிலீன் ப�ோன்ற வடிகட்டி வகை
துணியின் மூன்றாவது, நடுத்தர அடுக்கு இருக்க
வேண்டும்.

முகமூடியின் வடிவம் மற்றும்
பாணியைப் ப�ொறுத்து
ப�ொருத்தம் மாறுபடும்.

நீக்கக்கூடிய வடிகட்டியைச் செருகுவதற்கு ஒரு பை
இருக்கலாம்.
வெளிப்படையான ஜன்னல்களுடன்
கிடைக்கலாம்.
மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியது அல்லது
வீசக்கூடியது.
அழுக்கு அல்லது ஈரமாக இருக்கும் ப�ோது
கழுவினால் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.

பட்டிகள், பட்டைகள்
அல்லது காது வளையங்கள்
மற்றும் நெகிழ்வான
மூக்குக் கண்ணாடி
(சேர்க்கப்பட்டிருந்தால்)
ப�ோன்ற பல்வேறு
முறைகளைப் பயன்படுத்தி
ப�ொருத்தத்தை
மேம்படுத்தலாம்.

நிலையான EN 149-2001 ஐ சந்திக்கும் FFP2 சுவாசக்
கருவிகள்.

கனடாவில் மருத்துவம் அல்லாத முக கவசங்களுக்கு
தரநிலைகள் அல்லது விதிமுறைகள் எதுவும் இல்லை. சில
சர்வதேச தரநிலைகள் கிடைக்கின்றன (ஐர�ோப்பாவில்
AFNOR, அமெரிக்காவில் ASTM).
மருத்துவ சாதனங்கள் விதிமுறைகளின் கீழ் மருத்துவம்
அல்லாத முக கவசங்கள் மருத்துவ சாதனங்களாக
கருதப்படுவதில்லை.
COVID-19 பரவுவதைத் தடுக்க உதவும் மருத்துவம்
அல்லாத முகமூடிகளின் செயல்திறன் பரவலாக
வேறுபடுகிறது, மேலும் இது சார்ந்தது:
•	பயன்படுத்தப்படும் ப�ொருட்கள்
•	கட்டமைப்பு
•

ப�ொருத்தம்

•	சரியான பயன்பாடு
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இந்த அறிவுரை ப�ொது மக்களுக்கானது மற்றும் சுகாதார
பராமரிப்பு அமைப்புகள் உட்பட த�ொழில்சார் சுகாதார
ந�ோக்கங்களுக்காக அல்ல.

