কি ভাবে মাস্ক পরবেন, েযেহার িরবেন, খুলববেন
ও েযেহার িরার পর তা কিভাবে নষ্ট িরবেন
তার নির্দে শাবলী

িখন মাস্ক পরবেন ো েযেহার িরবেন……
1. কররোনো ভোইরোস (ককোভভড -১৯) সংক্রমরের সরেহজনক
বভিরের যত্ন কনওযো সময স্বোস্থ্যকর ক োরকরো মুর োশ পরো
প্ররযোজন
2.মাস্ক ব্যব্হার তখনই করবব্ন যখন কাশি, গলা জ্বালা,
ইতযাশি যশি হবে থাবক। রাবত শিাোর সমে এই মাস্ক
ব্যব্হার করবব্ন না।
3.

বোইরর কবররোরনোর সময মুর োশ পরুন যোরে আপভন যভে
বোইররর ভজভনসগুভ রক স্পশশ কররন েরব আপনোর মু স্পশশ
নো করর বো যভে কোভশ বো হোাঁভি ক োাঁটো ক োাঁটো সরোসভর
আপনোর কোরে নো আরস। বোভ়ি ভ রর য ন মুর োশ সভররয
ক4. সম্পূ
ুন, ে
নই মাস্ক
সোবোন
ও জ থেবি
ভেরযকেরত
হোে োি
ধুরযু ন,
ভনন
র্ কণ িন
েযেহার
সবতজ োতাস
গ্রহন িরাও খুে প্রব াজন ।

কীভার্ব একটি মাস্ক পরথেি এবং তা নষ্ট করবেন

 1.শুধুমোত্র কোরনর িশি ধরর বযবহৃে মুর োশটি
সভররয ক ন
ু । সোমরন স্পশশ কররবন নো। এটি
একটি শুকরনো, পভরষ্কোর এবং স্বোস্থ্যকর জোযগোয
রো ুন

 মাস্ক পরার পূবে ণ
কনবজর হাত সাোন
দ্বারা অন্তত ২০
থসবিন্ড ধবর ধুব
কনন।

 মুখ,
িাক
এবং
নিবুকটি মাস্ক নদর়্ে
থেবি রাখুি এবং
নিনিত করুি যে
আপিার মুখ এবং
মুর্খার্শর/ মাস্ক এর
মর্যে যকািও ফাাঁক
থেন ন া োবি।

মাস্ক পরার পর
তাবত োর োর
হাত থিবেন না,
েকি তা িবর
োবিন
তবে,
ভাবলবা
িবর
সাোন
দ্বারা
হাত ধবেন।

 2. সযোাঁেরসাঁরে বো কনোংরো মুর োশ পুনরোয
বযবহোর কররবন নো (যভে ভডসরপোরজব গুভ
বযবহোর করো হয)। এটিরক ভবনটিরে ক র ভেন
এবং সরে সরে হোে ধুরয ক ন
ু
 3 .. যভে এটি কোপর়ির হয েরব ঘন ঘন
সোবোন ও জ ভেরয ভো করর ধুরয ভনন
 ৪. একটি শুকরনো বো ি ো মোস্ক পররন নো। এটি
ভবরনর মরধয ক র ভেন যভে এটি িু ভর করর
এবং হোে কধোয
 ৫. অনয কোরও মুর োশ পররবন নো

