কিভাবে মাস্ক পড়বে হয়
How to wear a face mask – Bengali
There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of
washable fabric and can be re-used.
আপনারা দুই ধরবনর মাস্ক েযেহার িরবে পাবরন: িাপবড়র তেকর মাস্ক এেং সাকজিিযাল মাস্ক। িাপবড়র তেকর মাস্কগুবলা
ধধায়া যায় এমন িাপড় কদবয় তেকর এেং োরোর েযেহার িরা যায়।
আবরা েবযযর জনয DHHS.vic –মুখােরণ পকরধান - 11.59pm েুধোর 22 জুলাই
<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19>

মাস্ক ব্যব্হার করলে তা নাক ও মুখ দিলে কলরানাভাইরাস (COVID-19) প্রলব্লের ক্ষেলে একটি অদতদরক্ত পিদ ার মলতা
কাজ কলর এব্ং ভাইরাস আটলক ক্ষিওোর মাধ্যলম আপনালক ও আপনার আলেপালের ক্ষোকজনলক রো কলর।
যদি মাস্ক না থালক তলব্ মুখ থাকার জনয অনুরূপ দকছু ব্যব্হার করা যালব্, ক্ষযমন স্কার্দ ব্া ব্ান্দানা।

মাস্ক পড়ার আবে ভাবলাভাবে আপনার দুই হাে ধুবয় কনন।

মাস্কটি ধযন আপনার নাি ও মুখ ধেবি রাবখ এেং আপনার যুে
ুঁ কনর নীবে, নাবির উপর কদবি এেং আপনার মুখমণ্ডবলর দুই
পাবে ভাবলাভাবে ধলবে যাবি ধস কেষবয় সবেষ্ট যািবেন।

মাস্কটি পড়ার সমে এর ব্াইলরর অংেটি স্পেদ করলব্ন না।
আপকন যকদ মাস্কটি স্পেি িবরন, েবে অকে দ্রুে আপনার দুই হাে ভাবলাভাবে ধুবয় কনন ো সযাকনটাইজ িরুন।
মাস্কটি িখবনা েলায় ঝু কলবয় রাখবেন না।
মাস্কটি ধখালার সময় আবে আপনার হাে ভাবলাভাবে ধুবয় কনন ো সযাকনটাইজ িরুন।
িাবনর পাবের কিো ধবর ো কিোর োুঁধনটি ধখালার মাধযবম খুে সােধাবন আপনার মাস্কটি খুলন
ু । ধযসিল মাস্ক এিবজাড়া
কিো কদবয় ধেুঁবধ পড়া হয় ধসগুবলা ধখালার সময় প্রযবম নীবের োুঁধনটি ধখালার পর উপবরর োুঁধনটি খুলবেন।
আপনার মাবস্ক যকদ কিল্টার যাবি, েবে ধসগুবলা খুবল কনন এেং দূবর ধিবল কদন।
মাস্কটি ভাুঁজ িরুন এেং সরাসকর ো ধুবয় কনন ো ধিাবনা অপসারণবযােয ো ধধায়া যায় এমন েযাবে ধরবখ কদন এেং পবর ধুবয়
কনন। এিোর েযেহার িরা যায় এমন সাকজিিযাল মাস্ক দাকয়ত্বেীলভাবে অপসারণ িরবে হবে।
মাস্কটি ধখালার পর আপনার হাে ভাবলাভাবে ধুবয় কনন ো সযাকনটাইজ িরুন।
প্রকেকদন মাস্কটি সাোন ো লকি কিটারবজন্ট কদবয় েরম পাকনবে (60°C) ধধৌে িরুন।
অনয িাবরা সাবয মাস্ক ধেয়ার িরবেন না।

আপনাবি সেসময় যা িরবে হবে:
•

কনয়কমেভাবে আপনার হাে ধুবে হবে

•

অনযবদর িাছ ধযবি 1.5 কমটার দূরত্ব েজায় রাখবে হবে

•

পরীক্ষা িরাবে হবে, যকদ মৃদু উপসেি যাবি েেুও পরীক্ষা িরাবে হবে

•

আপকন অসুস্থ ধোধ িরবল োসায় যািবে হবে।
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