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सुज्ञ माणसासारखा मास्क  कसा 
घालावा !

मास्क ची सुध्ा चचंता का करावी ?

कोरोना  ववषाणू प्रमुख्ाने चिंका , खोकल्ातुन जे थेंब 
बाहरे पडतात त्ातून  पसरतात. तोंड व नाक झाकल्ास या 
ववषाणूचा प्रसार होण्ाचा धोका कमी करता येईल. छान !

जेथे जेथे आपला इतर
लोकांिी संबंध येतो

जसे की:

साव्वजननक वाहतूक
मॉल्स आणण ्कुाने

 ्वाखाने

 ककमान ६०
अंि सेल्ल्सअस

श्ास घेण्ाजोगे
श्ास घेणे सहज  आणण  

आराम्ायक व्ावे.

धुवून वापरण्ा जोगे 
उष्णता व साबणाचा वापर

या  ववषाणूचा प्रसार
थांबवतात.

अिा प्रकारे आपण 
एकमेकांची काळजी घेऊ 

िकतो.

ह ेसाध्य
करणे आता
कठीण आह.े

जास्त

घट्ट नको.  जास्त
सैल नको.
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मी मास्क कोठे वापरावा ?

व्यवस्थित बसणारे

एन-९५  आणण सचजजि कल मास्क ह ेवैद्यकीय कम्वचाऱांसाठी सोडावेत आणण
त्ाऐवजी पुनवा्वपर करता येऊ िकणारे कापडी मास्क  वापरावेत.

माझ्ा मास्कमध्ये काही वविेष बाबींची गरज आह ेका ?

घट्ट ववणलेल्ा सुती
कपड्ाचे २-३ प्री आवरण

येथे एक आव्ान  आह.े
तुम्ी मास्क घालून मेणबत्ी

ववझवू िकता का ?



२

1.  साबणाने हात धुवावेत. 

३.  मास्क ला हात लावू नका.

६.  मास्कला  समोरून हात लावू
   नका, मागील नाड्ांचा वापर करा. ७.  वापरलेला मास्क हवाबं्

    पेटीत/ डब्ात ठेवा. 

सव्व  उपाययोजना गांभीया्वने घ्ा. हाच एकमेव 
माग्व आह.े 

समजले!

८.  घरी: अगो्र हात स्वच्छ 
    धुवावेत आणण मगच 
     मास्क धुवावेत. 

४.  मास्क जर ओला झाला
   असेल तर ब्ला. ५.  मास्क काढण्ापूववी 

    साबणाने हात धुवा.

२.  तुमचा मास्क चेहऱावर
   व्यवस्थित बसतो का ?

ह ेकरा.

ह ेकरू
नका.

नाक तोंड व
गाल झाकतो.

२०-३० सेकं्ापययंत 

होणारी तीव्र 
इच्छा टाळा.

मास्कला ६० 
अंि सेल्ल्सअस 

तापमानात
धुवावे.

ओव्नमध्ये ८०
अंि सेल्ल्सअसला
३० वमननटे ठेवावे. ५ वमननटे

पाण्ात
उकळावे.

कृपया लक्ात 

ठेवा !

हनुवटीच्ा
खालपययंत ओढा.

भौवतक अंतर  -  स्वच्छता -  आच्छा्न

मी मास्कची हाताळणी किी करावी आणण तो कसा घालावा ?

सुज्ञ माणसासारखा मास्क  कसा 
घालावा !
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