د ټوکر ماسک څنګه جوړ کړئ
Design and preparation of cloth mask - Pashto

د دې ټوکر ماسک د جوړولو لپاره تاسو به الندې ته اړتیا ولرئ:
اجزاوې

مقدار او ابعاد

بیرونی

 1ټوټه25 cm x 25 cm ،

منځنی

 1ټوټه25 cm x 25 cm ،

داخلي

 1ټوټه25 cm x 25 cm ،

د غوږولونه

 2ټوټې ،هر یو 20 cm

د موادو ډول
د اوبو پر وړاندې مقاومه پارچه

نمونه یي مواد
•

کالی

•

د بيا استفادې وړ د پېرودلو شنه
کڅوړي

•

فعاله اغوندل (ژر وچېدنه)

•

غبرګ پرت د:

•

کاليو یا

•

د بيا استفادې وړ د پېرودلو شنه
کڅوړه

•

کالي

•

ټي  -شرټ

•

تڼۍ

(پوليسټر/پولي پروپيلن)

د پارچې ګډوله (د پنبې پوليستر
ګډوله/پولي پروپيلن)
د اوبو جذبوونکې پاچه
(پنبه)
ربړي ،تاري یا د ټوکر پټه

مهم معلوماع :دا ډاډ من کړئ چې ټول مواد سالم دی او ډېر زاړه شوي نرۍ نه دی او سوري پکې شتون نه لري .د موادو ډول د تائید لپاره د موادو لیبل
ټګ وګورئ .د موادو ابعاد د یو متوسط بالغ لپاره اټکل او اندازه کیږي

ګامونه
 .Aله هرې پارچې څه درې د 25 cm
 × 25 cmمربعې په اندازه پرې
کړئ.
دا به بیروني ،منځني او داخلي پرتونه
جوړ کړي.
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 .Bد پورتنۍ او ښکتنۍ څنډو او بخۍ
لپاره  1سانتي متر څخه ډیر مواد
غبرګ کړئ (سره ټکن لیکو ته
وګورئ).

 .Cد اړخ څنډو او بځۍ لپاره د 1.5
سانتي میترو څخه ډیر مواد غبرګ
کړئ (سره ټکن لیکو ته وګورئ).

 .Dد  20سانتي متره اوږدوالي په
اندازې سره ربړ ،تار یا د ټوکر پټۍ
د هر اړخ د پراخه څنډو له الرې
تېر کړئ.
خوندیتوب پن یا د لویې ستنې
استفادې څخه تار واچوئ.

 .Eپایونه کلک غوټه کړئ یا یې یو ځای
وګنډئ.
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 ماسک په خورا دقت سره واغوندئ.F
ترڅو ماسک ستاسو پر مخ باندې سم
.برابر راشي
د اغوستلو پر مهال د بیرونۍ پرت
.څخه لمس مه کړئ

 که چیرې غواړئ د خپل ماسک.G
بربروالې ښه سم کړئ تاسو کولی شئ
په ماسک باندې د نایلون یوه پټۍ
اضافه کړئ او د سر پر شاتنۍ برخه
.یې کلک وتړئ

To find out more information about corona virus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-diseasecovid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format email Public Health branch
<public.health@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. © State of Victoria, Australia,
Department of Health and Human Services, 11 July 2020.
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