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 )COVID-19( یماریب یکورونا وائرس ک

 کورنگ فیسماسک اور  طبی غیر 
، خاص طور پر جہاں  غ�ی طی� ماسک �ا ف�س کورنگ پہننا آپ � ارد گرد دو�وں � حفاظت کا ا�ک اضا�ن ط��قہ ہوسکتا ��

، خ��داری � دوران)۔ یہاں اس بار� منی کچھ تجاو�ز دی جا ر� ہنی کہ جسماین  فاصلہ مشکل ہو (جی� عوا� نقل وحمل منی
۔ ، اور ا� محفوظ ط���� � کی� پہننی ، آپ کب ا� پہن�ن پر غور کر سک�� ہنی ا�ر آپ �ا گھر  ماسک اور ف�س کورنگ � ک�ا ہوتا ��

،� عالما  COVID-19� ک� فرد منی  پر عمل   isolation-guidance for selfتو ت ہنی �ا اس مرض منی مبتال ہو�ن کا شبہ ��
 ۔ک��ں

 کریں کیوں استعمال کا فیس کورنگ یا ماسک طبی غیر
• COVID-19  ان متاثرە افراد � پھ�ل سکتا �� جن منی چند �ا کویئ عالمات نہنی ہنی اور وە

۔   اس بات � �� خ�� ہنی کہ وە متاثر ہو سک�� ہنی

۔ •   غ�ی طی� ماسک �ا ف�س کورنگ کا مقصد دو�وں کو آپ � متعدی قطروں � بچانا ��

 ۔ روک سکتا �� یہ دو�� لوگوں � قطروں کو آپ � منہ �ا نا� منی جا�ن � ب� •

 کا کمیونی� ڻرا�سم�شن ہو ر�ا ہو  COVID-19ا� ا�� عالقوں منی پہن�ن پر غور ک��ں جہاں  •
ممکن نہ ہو، جی�، عوا� نقل وحمل، چھو�� چھو��    istancingphysical d اور جہاں

 ک��انہ اسڻورز �ا فارم��۔

 مجھ� کس قسم � غ�ی طئ� ماسک �ا ف�س کورنگ کا استعمال کرنا چاہ�ئ  

 کویئ خاص ڈیزائن �ا مادە دو�وں � بہ�� نہنی جانا جاتا۔ •

•  Public Health Agency of Canada � � �  ماسک بنا�ن � ط��قہ کار � بار� منی ک��
۔  ر�نمایئ فراہم کری� ��

� کا ماسک کم از کم دو پرتوں � بنا ہو اور ا� اپین شکل کھو�ئ  • � یہ �قیین بنائنی کہ ہر ک��
 بغ�ی �ا خراب ہو�ئ بغ�ی متعدد بار دھ��ا جا سکتا ہو۔

دو سال � کم عمر � بچوں، �ا ا�� افراد کو نہ دیں جو ا� پہن�ن � قا� ہوں جی� طی�  •
/ہڻا�ن � قا� ہوں۔عارضہ، �ا   مناسب ط���� � پہن�ن

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


 

 

 

 

 

 طریقہ کا فیس کورنگ کو پہننے یا ماسک طبی غیر
 

 15� کم از کم  based hand sanitizer-soap and water or alcohol اپ�ن ہاتھوں کو •
 س�کنڈ تک صاف ک��ں۔

رم�ان کویئ � آرام � (ماسک اور چہر� � د�قیین بنائنی کہ یہ نا� اور منہ کو ڈھانپ�ن � ل�ئ بڑ •
) فٹ بیڻھ� �عین آنکھوں � نی�� � ڻھوڑی � ارد گرد تک۔  خال نہ ر��

ا� ڻایئ �ا کان � ل��س � ساتھ محفوظ ک��ں تا�ہ یہ آرام دە ہو، اور سا�س لی�ن و بصارت  •
۔  منی رکاوٹ نہ ب�ن

ا�ر آپ ا�سا   – چھو�ن � گ��ز ک��ں پہن�� وقت ماسک �ا ف�س کورنگ � سام�ن وا� ح� کو  •
 ک��ں تو فوری طور پر اپ�ن ہاتھ صاف ک��ں۔

ا� اس وقت تک پہننی جب تک یہ آرام دە ہو، اور جب یہ گندا، نم، خراب �ا سا�س لی�ن منی  •
 دشواری پ�دا کر� تو ا� ہڻا دیں۔

 دو�وں � ساتھ اپنا ماسک شی�ئ نہ ک��ں۔ •

ماسک �ا ف�س کورنگ کو کی� ہڻا�ا جا�ئ اور ان � د�کھ بھال کی� � جا�ئ جنھنی صاف   طئ� ان غ�ی 
 ک�ا جا سکتا ہو

۔ •  �ف پٹیوں کو پکڑ کر احت�اط � ہڻائنی اور براە راست النڈری منی رکھنی

غ�ی اس استعمال کرنا �� تو یہ �قیین بنائنی کہ ماسک � سام�ن وا� ح� کو چھو�ئ با�ر آپ کو دھو�ن � پہ� ا� دو�ارە  •
۔ ا� اس � ب�گ منی محفوظ ک��ں، جی� کاغذ کا ب�گ۔  ط�ح تہہ ک��ں کہ اس کا ا�ال حصہ خود بخود اندر تہہ ہو جا�ئ

 س�کنڈ تک صاف ک��ں۔ 15� کم از کم  فوری طور پر اپ�ن ہاتھوں کو صابن اور پاین �ا ال�حل پر مبین ہینڈ سینیڻائزر  •

۔ • ، جس � ک� ب� ط�ح � وائرس ختم ہو جائنی ن منی گرم پاین اور مستقل ڈڻرجنٹ � ساتھ دھو لنی  مشنی

•  Ministry of Healthاور د�کھ بھال � بار� منی م��د معلومات  � پاس غ�ی طی� ماسک اور ف�س کورنگ � استعمال
۔  موجود ہنی

 نوٹ 
، خاص طور پر ا�ر وە ڈھی�  • غ�ی طی� ماسک اور ف�س کورنگ وائرل ذرات � خالف مکمل تحفظ فراہم نہنی کر سک��

 ڈھا� ہوں۔

، اس ل�ئ ان � تاث�ی مختلف ہو  • ۔چونکہ ان � �سل�م شدە مع�ارات � مطابق جانچ نہنی ہوی� ��
�

� 

 
 تک تازە ت��ن ہنی  2020میئ  21اس دستاو�ز منی معلومات 
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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

