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કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19) 
 નોન-મે�ડકલ માસ્ક અને ફસે કવ�રંગ 

નોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રંગ એ તમારી આસપાસના અન્ય લોકોનુ ંરક્ષણ કરવાનો એક અિત�રક્ત માગર્ હોઈ શક ેછે, ખાસ 
કરીને જ્યાં વ્યિક્તગત અતંર પડકારજનક હોઈ શકે છે (દા.ત., �હેર પ�રવહન પર, ખરીદી કરતી વખતે). જયારે માસ્ક અને ફેસ 

કવ�રંગનો ઉપયોગ કરવાનું ધ્યાનમાં લો છો ત્યારે તે શંુ કરી શક ેછે, અન ેતેમન ેસલામત રીતે કવેી રીતે પહેરવું તેના  
પર અહ� કટેલીક ટીપ્સ આપી છે. 

જો તમન ેઅથવા ઘરના કોઈ સભ્યન ેCOVID-19 ના લક્ષણો છે, અથવા તમેન ેહોવાની શકંા છે, તો  
સ્વ-અલગતા માટનેા માગર્દશર્નન ેઅનસુરો.  

નોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રગંનો ઉપયોગ શા માટ ેકરવો 
• COVID -19 ચેપ�સ્ત વ્યિક્તઓથી ફેલાય છે જેમન ેથોડા લક્ષણો છે અથવા કોઈ લક્ષણો 

નથી અને તે અ�ણ છે ક ેતેઓ ચેપ�સ્ત હોઈ શક ેછે. 

• નોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રંગનો હેતુ અન્ય લોકોન ેતમારા ચેપી સૂ�મ �બંદુઓથી 
બચાવવા માટનેો છે. 

• તે અન્ય લોકોના સૂ�મ �બદંુઓન ેપણ તમારા મ� અથવા નાકમાં ઉતરતા અટકાવ ેછે. 

• જ્યાં COVID-19 નું સમુદાય ખાતે �સરણ થાય છે અન ેજ્યાં વ્યિક્તગત અંતર શક્ય 
નથી, તેવા સ્થળોએ માસ્ક પહેરો, દા.ત. સાવર્જિનક પ�રવહન, નાની ક�રયાણાની દુકાન 
અથવા ફામર્સીઓ. 

માર ેકયા �કારના નોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રંગનો ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ 

• કોઈ િવિશ� �ડઝાઇન અથવા સામ�ી અન્ય કરતા વધ ુસારી હોવા તરીક ે�ણીતી નથી. 

• કેનેડાની �હેર આરોગ્ય એજન્સી કાપડના માસ્ક કવેી રીતે બનાવવા તે અંગ ેમાગર્દશર્ન પૂ� ં
પાડે છે. 

• ખાતરી કરો કે દરેક કાપડનુ ંમાસ્ક ઓછામાં ઓછો બે સ્તરોનુ ંબનેલ હોય છે અન ેઆકાર 
ગુમાવ્યા િવના અથવા બગડ્યા િવના ઘણી વખત તેન ેધોઈ શકાય છે. 

• બે વષર્થી ઓછી વયના બાળકોનઅેથવા તેને પહેરવા અસમથર્ હોય તેવા વ્યિક્તઓન,ે દા.ત. 
કોઈ તબીબી િસ્થિત હોય ક ેતેન ેયોગ્ય રીતે પહેરવા/દૂર કરવામાં અક્ષમ હોય તેને તે પહેરવા 
માટ ેઆપવુ ંનહ�.  

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-guide-physical-distancing.pdf?la=en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html


 

 

 

 

 

નોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રગં કેવી રીતે પહરેવુ ં
• તમારા હાથન ેસાબ ુઅન ેપાણી અથવા આલ્કોહોલ આધા�રત હને્ડ સેિનટાઇઝરથી ઓછામાં 

 ઓછી 15 સેકંડ સુધી સાફ કરો. 

• ખાતરી કરો કે તે નાક અન ેમ�ને ઢાંકવા આરામદાયક રીતે �ફટ થાય છે (માસ્ક અન ેચહેરા  
વચ્ચે કોઈ અંતર ન રહ)ે, એટલે ક,ે આંખોની નીચેથી દાઢીની ફરતે. 

• તે આરામદાયક રહ ેતે રીતે દોરી અથવા કાનની આંટીઓથી સુરિક્ષત કરો, અન ે�વાસ અન ે 
�િ�માં અવરોધ ન આવ.ે 

• માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રંગ પહેરેલ હોય ત્યારે તેના આગળના ભાગને સ્પશર્વાનુ ંટાળો - જો  
તમ ેસ્પશ� તો તરત જ તમારા હાથ સાફ કરો. 

• જ્યાં સુધી તે આરામદાયક હોય ત્યાં સુધી પહેરો અન ેજ્યારે તે માટીવાળંુ, ભીનુ,ં ક્ષિત�સ્ત 
 અથવા �વાસ લેવા માટ ેમશુ્કેલ બને ત્યારે તેન ેદૂર કરો. 

• તમા�ં માસ્ક અન્ય લોકો સાથ ેશેર કરશો નહ�. 

સાફ કરી શકાય તેવા નોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ફેસ કવ�રંગને કેવી રીતે દૂર કરવુ ંઅને તેની સંભાળ કેવી 
રીતે રાખવી 

• ફક્ત તેની પટ્ટીન ેપકડીન ેકાળ�પૂવર્ક દૂર કરો અન ેસીધા ધોવા માટ ેમૂકો. 

• જો તમારે ધોયા પહેલાં ફરીથી તેનો ઉપયોગ કરવો હોય, તો ખાતરી કરો કે માસ્કના આગળના ભાગન ેસ્પશર્ ન થાય તે માટ ે
તેનો આગળનો ભાગ અંદર રહ.ે તેને તેની પોતાની બગેમાં રાખો, દા.ત., કાગળની થેલી. 

• તમારા હાથન ેતરત જ સાબ ુઅન ેપાણી અથવા આલ્કોહોલ આધા�રત હેન્ડ સેિનટાઇઝરથી ઓછામાં ઓછી 15 સેકંડ માટ ે
સાફ કરો. 

• ગરમ પાણીથી અન ેિનયિમત ડીટરજન્ટથી મશીન વોશ કરો, જેથી કોઈપણ વાયરસ ખતમ થઈ �ય. 

• આરોગ્ય મ�ંાલય પાસ ેનોન-મે�ડકલ માસ્ક અન ેફેસ કવ�રંગના ઉપયોગ અન ેસંભાળ િવશે વધ ુમાિહતી છે. 

ન�ધ 
• નોન-મે�ડકલ માસ્ક અન ેફેસ કવ�રંગ વાયરસના કણો સામે સપંૂણર્ રક્ષણ ન પણ પૂ� ંપાડે, ખાસ કરીન ેજો તેઓ ઢીલા ફીટ 

થતા હોય. 

• માન્યતાયુક્ત ધોરણો મુજબ તેમનુ ંપરીક્ષણ કરેલ ન હોવાથી, તેમની અસરકારકતા અલગ અલગ હશે. 

આ દસ્તાવેજમાં માિહતી 21 મે, 2020 �માણે વતર્માન માિહતી છે 
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https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.ontario.ca/page/covid-19-stop-spread

