ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 (COVID-19)

ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਣੇ ਪਿਹਨਣਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮ�)। ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦ� ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਿਕਵ� ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਿਣਆ ਜਾਏ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂ ੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
•

ਕੋਿਵਡ-19 ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ

ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਦੂ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਛੂ ਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਬੂਦ
ੰ ਾਂ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਇਹ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹ� ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

•

ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੰਚਾਰਨ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ
‘ਤੇ, ਿਕਿਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਜਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ।

ਮੈਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•

ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ੰ ਦੂ ਿਜਆਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

•

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਾਸਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਅਕਾਰ
ਗੁਆਏ ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਦੋ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਿਦਓ, ਜੋ ਇਸਨੂ ੰ ਪਿਹਨਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਹਨਣ/ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ।

ਕੋਿਵਡ-19:ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ

12 ਦਾ

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂ ੰ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
•

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਠੋ ਡੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਨੂ ੰ ਕਵਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ (ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿਵੱਥ ਨਾ ਹੋਵ)ੇ ਹੈ।

•

ਇਸਨੂ ੰ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੂ ਪਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ
ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

•

ਇਸਨੂ ੰ ਪਿਹਣਦੇ ਸਮ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਤ� ਬਚੋ –
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

•

ਇਸਨੂ ੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਪਿਹਨੋ , ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ� ਇਹ ਦੂ ਿਸ਼ਤ, ਿਸੱਲਹ੍ਾ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ�
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਉਤਾਰ ਿਦਓ।

•

ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕਾਂ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂ ੰ ਉਤਾਰਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
•

ਿਸਰਫ਼ ਪੱਟੀਆਂ ਫੜਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ।ੋ

•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸਨੂ ੰ ਧੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ
ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖ,ੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਪੇਪਰ ਬੈਗ।

•

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

•

ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਿਡਟਰਜ�ਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਣ।

•

ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਨੋ ਟ ਕਰੋ
•

ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਇਰਲ ਕਣਾਂ ਤ� ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਢੱਲੇ
ਹੋਣ।

•

ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਮਈ, 2020 ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ।
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