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ప్రొ ఫెషనల్ లాగా మాస్క్ ఎలా 
చేసుకోవాలి !

మాస్క్ లతో ఎందుకు బాధపడతారు?

కరోనా వైరసులు   పరొ ధానంగా  బందువుల ద్వారా
వాయాప్తి స్తి యి. మీ ముకుక్ మరియు నోటిని కప్పి
తుముము మరియు దగ్గు   ద్వారా  వైరస్   వాయాప్తి చందే 
పరొ మాద్నిని తగగు ంచడంలో   సహాయపడుతుంది.
అదుభుతం !

ఎకక్డైతే  మీరు ఇతర 
వయాకుతి లను కలుసుకునే 
అవకాశం ఉననిచోటు.

ఉద్హరణ :

పరొ జారవాణా

మాల్స్  మరియు 
 షాపులు  వైదుయాల వద్ద

60°C  కనిష్ంగా
60 డిగ్రొ ల  సి

శ్వాసక్రొ యకు
శ్వాస తీసుకోవడం 

సులభం మరియు సౌకరయాం

శుభరొ ంగా ఉతిక్ లేద్ కడిగ
వేడి మరియు సబ్బుతో  వైరస్   
వాయాప్తి  చందకుండా ఆపండి .

గట్ిగా నేసిన పతితి
యెుకక్ 2-3 ప్రలు

ఇకక్డ ఒక సవాలు ఉంది .
మీరు మీ మాస్క్ వేసుకొని   
     కొవ్వాతితి ని ఆరపిగలరా ?

ఈవిధంగా
మేము ఒకరినొకరు  

చూసుకుంటం.

  ఇది ఇపుపిడు
 స్ధంచడం 
 చాలా కష్ం .

చాలా 

వదులుగా 

లేదు

చాలా
గట్ిగా లేదు
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నేను మాస్క్ ఎకక్డ ధరించాలి?

బాగా
అమరాచారు

నా మాస్క్ కు  పరొ తేయాక లక్షణాలు అవసరమా?

దయచేసి N95 మరియు శసత్ర చిక్తస్ మాస్క్ లు వైదయానిపుణులకు వదిలి ,  
బదులుగా  పునరివానియోగ  వసత్ర ములతో తయారుచేసిన మాస్క్ ను  ధరించండి .

అవును వీటి

కోసం చూడండి :
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1. సబ్బుతో  20-30 సెకనలు పాటు
 చేతులు కడుకోక్వాలి .

3. దీనిని తాకలేరు !

6. పట్్లను ఉపయోగంచండి ,
   ముందు భాగంలో తాకవదు్ద  .

7.  పరొ యాణంలో ఉననిపుపిడు :
 ఉపయోగంచిన మాస్క్ లను గాలి 
తగలకుండా గట్ి బాయాగ్ / కంటైనర్ లో 
ద్చి ఉంచండి .

అనిని చరయాలను  తీవరొ ంగా తీసుకోండి .
ఇది ఏకైక మారగు ం .

దొరిక్ంది

8. ఇంటివద్ద   చేతులను 
   మరియు మాస్క్ లను 
   శుభరొ ంగా కడగాలి .

4. తడిగా ఉననిపుపిడు మారచాండి . 5. మీరు ద్నిని  తీసే ముందు 
   చేతులు  కడుకోక్వాలి .

2. మీ మాస్క్ సరిగా ఉంద్ ?

దీనిని
చేయండి .

అదికాదు .

రు , ముకుక్
మరియు బ్గగు లు
కవర్ చేసుతి ంది .

కోరికను 
ఎదిరించండి .

60 డిగ్రొ ల సి
లేద్ అంతకంటే 

ఎకుక్వ వద్ద  
కడగాలి . ఓవనోలు  30

నిమిషాలు , 80 డిగ్రొ ల సి 5 నిమిషాలు
ఉడకబెట్ండి .

దయచేసి

దృష్్  పెట్ండి .

అనినివైపులా
క్రొ ందిక్ లాగండి .

దూరం  -  పరిశుభరొ త  -  కవరింగ్
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ప్రొ ఫెషనల్ లాగా మాస్క్ ఎలా 
చేసుకోవాలి !

నేను మాస్క్ ఎలా వాడాలి మరియు ధరించాలి?


