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ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਮਾਿਕ 
ਸਕਵੇਂ ਪਾਈਏ !

ਮਾਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਤਾ ਸਕਉਂ ?

ਕੋਰੋਨਾ ਸਵਸਾਣੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਿ 
ਸਵੱਿ ਸਿੱਕ ਅਤੇ ਖੰਘ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਢਕਣ 
ਨਾਲ, ਸਵਸਾਣੂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ !

ਸਜੱਥੇ ਿਾਡਾ
ਿੰਪਰਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਕੀ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ।
ਹਿਪਤਾਲ । 

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60
ਸਡਗਰੀ ਿੈਲਿੀਅਿ ।

ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 
ਵਰਤੋਂਯੋਗ

ਗਰਮਾਇਸ ਅਤੇ ਿਾਬਣ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਸਵਸਾਣੂ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ

ਰੋਕ ਿਕਦੀ ਹੈ.

ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਅਿੀਂ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਖਆਲ 

ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
ਮੁਸਕਲ ਹੈ ।

ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ

ਨਾ ਹੋਵੋ ।
ਬਹੁਤਾ ਸਢੱਲਾਨਾ ਹੋਵੇ ।
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ਮੈਨੰੂ ਮਾਿਕ ਸਕੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਸਧਆਨ ਸਦਓ: ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NNNN-95 ਅਤੇ ਿਰਜੀਕਲ ਮਾਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ 
ਲਈ ਿੱਡੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ । 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਿਕ ਸਵਿ ਖਾਿ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਕੱਿ ਕੇ ਬੁਣੇ ਿੁਤੀ
ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਪਰਤਾਂ 

ਇਥੇ ਇਕ ਿੁਣੌਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਮਾਿਕ ਪਾ ਕੇ

ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੰੂ ਬੁਝਾ ਿਕਦੇ ਹੋ ?

ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫੱਟ ਹੋਵੇ ਿਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ
ਿਾਹ ਲੈਣਾ ਿੌਖਾ ਅਤੇ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ।
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1. ਿਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ । 

3.  ਮਾਿਕ ਨੰੂ ਨਾ ਿੂਹੋ । 

6. ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਮਾਿਕ
   ਨੰੂ ਿਾਹਮਣੇਯੋ ਨਾ ਿੂਹਵੋ । 7.  ਵਰਸਤਆ ਮਾਿਕ ਹਵਾ ਬੰਦ 

    ਬੈਗ / ਡੱਬੇ ਸਵਿ ਰੱਖੋ ।

ਿਾਰੇ ਉਪਰਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ । 
ਇਹੋ  ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।

ਿਮਝ
ਗਏ !

8.  ਘਰ ਸਵਿ: ਹੱਥ ਧੋਵੋ 
   ਅਤੇ ਮਾਿਕ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ ।

4.  ਮਾਿਕ ਨੰੂ ਸਗੱਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਲੋ । 5.  ਮਾਿਕ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ
    ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ।

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਿਕ ਸਿਹਰੇ ਤੇ
   ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਫੱਟ ਹੈ ?

ਇਹ ਕਰੋ ! 

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਨੱਕ, ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਗਲ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਢਕਦਾ ਹੈ ।

20 - 30 ਿਸਕੰਟਾਂ ਲਈ 

ਇੱਿਾ ਨੰੂ 
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ ।

ਮਾਿਕ ਨੰੂ 60
ਸਡਗਰੀ ਿੈਲਿੀਅਿ 
ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਧੋਵੋ ।

ਓਵਨ ਸਵਿ 80 ਸਡਗਰੀ 
ਿੈਲਿੀਅਿ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 30 

ਸਮੰਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ ।

5 ਸਮੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ ।

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਸਧਆਨ ਸਦਓ !

ਇਿ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ
ਵੱਲ ਸਖੱਿੋ ।

ਿਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀ - ਿਫਾਈ - ਢਕਣਾ

ਮਾਿਕ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਿੰਭਾਸਲਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਮਾਿਕ
ਸਕਵੇਂ ਪਾਈਏ !
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