துணி முகமூடிமயச் பசய்யும் முமற
Design and preparation of cloth mask – Tamil

இந்ைத் துணி முகமூடிமயச் பசய்ய, தைமையொன
பபொருட்கள்:
பபொருள்

எண்ணிக்மக ைற்றும்
அைவுகள்

பபொருைின் ைமக

உைொரணைொன பபொருட்கள்
• துணி

பைைிப்புறம்

1 துண்டு, 25 பச.ைீ x 25

நீர் உட்புகொை துணி

பச.ைீ

(பபொலிபயஸ்ரர்/பபொலிபுபரொப்பிலீன்)

• ைறுபொைமன
பசய்யக்கூடிய ‘பச்மச’
ப ொப்பிங் மபகள்
• அக்ொிவ் பையொர்
(ைிமரைில் உலர்ைது)
• ைீண்டும் இைற்றின்

நடு

உட்புறம்
கொது
ைொட்டிகள்

1 துண்டு, 25 பச.ைீ x 25
பச.ைீ

1 துண்டு, 25 பச.ைீ x 25
பச.ைீ
2 துண்டுகள், ஒபைொன்றும்
20 பச.ைீ

துணிக் கலமைகள் (பருத்ைி

அடுக்கு:

பபொலிபயஸ்ரர் கலமை/

• துணி அல்லது

பபொலிபுபரொப்பிலீன்)

• ைறுபொைமன
பசய்யக்கூடிய ‘பச்மச’
ப ொப்பிங் மபகள்

நீமர அகத்துறிஞ்சும் துணி (பருத்ைி)

• துணி

எலொஸ்ொிக் அல்லது நொடொ அல்லது
துணித் துண்டுகள்

• ொி-த

ர்ட்

• சப்பொத்து நொடொக்கள்

முக்கியம்: சகல பபொருட்களும் முழுமையொக இருப்பமையும், அமை கிழிந்தைொ, ைிக பைல்லியைொகதைொ,
துைொரங்கமைக் பகொண்டைொகதைொ இல்மல என்பமையும் உறுைிப்படுத்ைவும்.
துணியின் ைமகமய உறுைிப்படுத்ை, பபொருைின் சிட்மடக் குறியீட்மடச் தசொைிக்கவும். பபொருைின் அைவுகள்
அண்ணைைொனமை, சரொசொியொன பபொியைர் ஒருைருக்கொன அைவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன.
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படிகள்
A. ஒவ்பைொரு துணியிலிருந்தும்
ஒவ்பைொன்றொக மூன்று 25 பச.ைீ
× 25 பச.ைீ அைவுள்ை
சதுரங்கமை பைட்டவும்.
இமை பைைிப்புற, நடு ைற்றும்
உட்புற அடுக்குகமை
உருைொக்கும்.

B. தைற்புற ைற்றும் கீழ்ப்புறக்
கமரகளுக்கொக 1 பச.ைீ துணிமய
தைற்புறைொக ைடித்துத் மைக்கவும்
(சிைப்புப் புள்ைியிட்ட
தகொடுகமைப் பொர்க்கவும்).

C. பக்கைொட்டுக் கமரகளுக்கொக 1.5
பச.ைீ துணிமய தைற்புறைொக
ைடித்துத் மைக்கவும் (சிைப்புப்
புள்ைியிட்ட தகொடுகமைப்
பொர்க்கவும்).

D. ஒவ்பைொரு பக்கத்ைிலும் அகன்ற
கமர ைடிப்புக்குள் 20 பச.ைீ
நீைைொன எலொஸ்ொிக், நொடொ
அல்லது துணித் துண்டுகமைச்
பசலுத்ைவும்.
ஒரு சட்மட ஊசி அல்லது பபொிய
ஊசிமயப் பொைித்து இந்ை நூமலச்
பசலுத்ைலொம்.
E. முமனகமை ஒன்றொக்கி
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இறுக்கைொக முடிச்சுப்தபொடவும்
அல்லது அைற்மறத் மைக்கவும்.

F. முகமூடி உங்களுமடய முகத்ைில்
பபொருந்தும் ைமகயில் அந்ை
முகமூடிமயக் கைனைொக
அணியவும்.
அணியும்தபொதும் பைைிப்புற
அடுக்மகத் பைொட தைண்டொம்.

G. உங்களுமடய முகமூடிமய
இன்னும் நன்றொகப் பபொருந்ைச்
பசய்ய ைிரும்பினொல்,
முகமூடியின் தைலொக ஒரு
மநதலொன் ஸ்பரொக்கிங்மகச்
தசர்த்து, ைமலயின் பின்புறத்ைில்
கட்டிைிடலொம்.

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>
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>
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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, 15 July 2020.
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