ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਚਕਵੇਂ ਪਚਹਨੀਏ
How to wear a face mask – Punjabi
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.
ਇੱ ਥੇ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ। ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ
ਬਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DHHS.vic – ਚਿਹਰਾ ਢੱ ਕਣਾ – 11:59 ਰਾਤ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾਓ <https://www.dhhs.vic.gov.au/facemasks-covid-19>
ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਚਹਨਣਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਚਿਲਾਫ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਾਈਿਾਰੇ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱ ਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੂੰ ਢੱ ਕਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਸਕਾਰਫ ਜਾਂ ਵੱ ਡਾ ਰੁਮਾਲ।

ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪਚਹਨਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਚਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢੱ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ , ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਚਸਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਸਕ ਨੂੂੰ ਪਚਹਨਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਹੱ ਸੇ ਨੂੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣ-ਰਚਹਤ ਕਰੋ।
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਲਟਕਣ ਚਦਓ।
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਚਹਲਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣ-ਰਚਹਤ ਕਰੋ।
ਕੂੰ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤਣੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਢ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। ਦੋ ਜੋਚੜਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਲਈ, ਪਚਹਲਾਂ ਥੱ ਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਹ, ਅਤੇ ਚਫਰ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਹ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਚਵੱ ਿ ਚਫਲਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਸੁੱ ਟ ਚਦਓ।
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤਚਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਸੱ ਧਾ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾ ਚਦਓ ਜਾਂ ਚਫਰ ਸੁੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ ਚਵੱ ਿ ਪਾ ਕੇ ਧੋਣ
ਲਈ ਪਾ ਚਦਓ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱ ਟਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣ-ਰਚਹਤ ਕਰੋ।
ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (60°C) ਚਵੱ ਿ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਫ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋ ਧੋਵੋ।
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧੋਵੋ

• ਦਸਚਰਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਹੋ

• ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਂਵੇਂ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹਨ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਬਮਾਰ ਮਚਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਚਵੱ ਿ ਰਹੋ।
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