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 چہرے ےک ماسک کا استعمال

چہرے کا ماسک آپ ےس دورسوں کو انفیکشن لگنے یک روک تھام کر سکتا ہے اور خود آپ کو انفیکشن لگنے کا خطرہ کم  

۔ ۔ اگر آپ ماسک کا غلط استعمال کریں تو آپ کو انفیکشن لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے  کر سکتا ہے

( لنں میڈیکل ماسک اس مضمون میں ہم چہرے ےک  ے ےک ماسک کا فرق  )جےس رسجیکل ماسک بیھ کہتے ہیں ڑ اور کپ 

 
ے
۔ بتائیں ےک  کہ آپ کو ماسک کب استعمال کرنا ہو گا اور اس کا درست استعمال کیےس کیا جاتا ہے

ے
 اور یہ بیھ بتائیں ےک

 آپ کو ماسک کب استعمال کرنا ہے  (1

۔ ماسک  چہرے کا  دیتے ہے کہ   ہدایاتحکومت اس بارے میں   ماسک ےک استعمال کا  کب اور کیےس استعمال کیا جائے

اور   www.fhi.noحکم مختلف بلدیات میں انفیکشن یک صورتحال ےک ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ تازہ معلومات ےک لنں 

www.helsenorge.no  ۔  دیکھتے رہیں

 وبا ےک تمام عرےص میں چہرے ےک ماسک ےک استعمال ےک حواےل ےس ہدایات  Covid-19۔

ت محدود  ا جائے )اس ےک لنں کوئے  پہنماسک   پر ہے کہ مندرجہ ذیل مواقع پر چہرے   ہدایت یک  حکام
ّ
(مد  : نہیں ہے

میں مبتال یا اس یک عالمات رکھتے واےل لوگوں کو آئسولیشن میں ہونے ےک دوران،  ےک انفیکشن   Covid-19جب  •

 نا ہو باہر نکل یا ٹیسٹ کروانے ےک لنں جائے ےک لنں صحت ےک اداروں تک 

ئیں تو فضائے سفر ےک دوران پہنا ہوا ماسک انہیں  آلوگ "رسخ" ممالک ےس بذریعہ ہوائے جہاز ناروے جب    •

ے  ۔  تب تک پہتے رکھنا ہو گا جب تک وہ اپتے کوارنٹیں  ےک مقام پر نہ پہنچ جائیں

قہ ےک شبہے یا   Covid-19جب  •
ّ
ورت ہونے پر اس ےک  انفیکشن میں   مصد مبتال شخص کو دیکھ بھال یک ضے

ے اس ےس کم از کم ایک میپڑ کا فاصلہ نہ رکھ سکنے ہوں۔   لواحقیں

 

ے ےک ماس)رسجیکل( میڈیکل  (2 ڑ  میں کیا فرق ہے  کماسک اور کپ 

ے ےک ماسک ےک درمیان فرق کرتے ہیں  ڑ ۔ ہم ان تعریفوں کو مدنظر رکھتے  ہم چہرے ےک لیں میڈیکل ماسک اور کپ 

 :  ہیں
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استعمال ےک لنں بنایا گیا میڈیکل ماسک جو واجب معیاروں پر پورا   : صحت ےک اداروں میں میڈیکل ماسک •

۔ ٹائپ   1اترتا ہو۔ جب آپ کو چہرے پر ماسک پہننا ہو تو آپ ٹائپ 
ے
ماسک صحت ےک    2ماسک پہنیں ےک

۔  اداروں میں استعمال ےک لنں مخصوص ہے

ے ک • ڑ ی میں بن ا گيا : گھر میں سیماسک ا کپ 
ے یا دورسے دھل سکنے   ا یا فیکپڑ ڑ یل  واےل   کپ  ے   ا کمیپڑ ڑ ماسک۔ کپ 

نگ کا درجہ )یعتے یہ   ے واجب نہیں ہیں اور ان یک فلپڑ  معیار یا دیگر قوانیں
ےک ماسکوں یک پروڈکشن ےک لنں کوئے

۔  ( معلوم نہیں ہے  ہیں
ظ فراہم کرنے

ّ
 کتنا تحف

ے ےک ماسکتحقیق ےس اشارہ ملتا ہے کہ میڈیکل ماسک یک نسبت   ڑ ے ےک کم مؤثر ہیں اور    کپ  ڑ ماسکوں میں  کپ 

۔  استعمال ہونے واےل  یل اور فٹنگ ےک لحاظ ےس بہت فرق پایا جاتا ہے  میپڑ

 

  ماسک کون لوگ (3
ے
 استعمال نہیں کریں ےک

 
 سال ےس چھونڑ بچے چہرے کا ماسک  2 •

 
 استعمال نہیں کریں ےک

استعمال کرنے   پرائمری سکول )پہیل ےس ساتویں جماعت( ےک بچے اور ان ےس چھونڑ بچوں کو چہرے کا ماسک  •

 مشورہ نہیں دیا جاتا کا 

جن بالغوں ےک لنں طتی وجوہ یا دورسی وجوہ ےس ماسک کا استعمال اچھا نہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ   •

۔   یک ییہ صورتحال ہے تو آپ اپتے ڈاکپڑ ےس پوچھ سکنے ہیں

 

 ماسک استعمال کرنے والوں ےک لنں مشورے (4

ے کا ماسک، آپ کو ہمیشہ ماسک  میڈیکلچاہے آپ  ڑ  استعمال کریں یا کپ 

ت  •  نا چاہتں رہ صاف کرنے ہاتھوں کو اچیھ طرح اور بکپر

 فاصلہ رکھنا چاہتں دورسوں ےس خوب  •

 بیماری یک صورت میں گھر میں رہنا چاہتں  •

 ان لوگوں ےک ساتھ تحّمل برتنا چاہتں جو چہرے کا ماسک استعمال نہیں کر سکنے  •

: کرتے کا درست طریقہ استعمال   میڈیکل ماسک  یہ ہے

 ۔ماسک پہننے ےس پہےل اپتے ہاتھ صاف کریں •
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۔ ماسک پہننے ہونے ماسک کو ہاتھ لگائے  ٹماسک ےک رسوں پر لگا االس • ک پکڑ کر اےس کانوں ےک پیچھے اٹکا لیں

 ےس گریز کریں۔

 ٹھیک طرح چڑھا ہو۔ہو اور ناک اور ٹھوڑی پر   بیٹھتا دھیان رکھیں کہ ماسک چہرے پر بالکل فٹ  •

 ہر ماسک کو ضف ایک دفعہ استعمال کریں۔ •

ورت ےس ماسک اتاریں تو اگیل بار نیا ماسک   •  ےک لنں یا کیس اور ضے
اگر ماسک نم ہو جائے یا اگر آپ کچھ کھائے

۔   پہنیں

 استعمال شدہ ماسک اتارنے ےک ساتھ یہ اےس کوڑے دان میں پھینک دیں۔  •

 لگائے ےک بعد اپتے ہاتھ صاف کریں۔ماسک اتارنے یا اےس ہاتھ   •

 : ے کا ماسک استعمال کرتے کا درست طریقہ یہ ہے ڑ  کپ 

ے کا  • ڑ  ۔ ماسک پہننے ےس پہےل اپتے ہاتھ صاف کریںکپ 

ے ےک  • ڑ ۔ ماسک پہننے ہونے ماسک کو  ٹماسک ےک رسوں پر لگا االسکپ  ک پکڑ کر اےس کانوں ےک پیچھے اٹکا لیں

 ہاتھ لگائے ےس گریز کریں۔ 

 ہو اور ناک اور ٹھوڑی پر ٹھیک طرح چڑھا ہو۔ بیٹھتا دھیان رکھیں کہ ماسک چہرے پر بالکل فٹ  •

ورت ےس ماسک اتاریں تو  •  ےک لنں یا کیس اور ضے
  اس یک جگہ دورسا اگر ماسک نم ہو جائے یا اگر آپ کچھ کھائے

۔   صاف ے کا ماسک پہنیں ڑ  کپ 

 اف کریں۔ماسک اتارنے یا اےس ہاتھ لگائے ےک بعد اپتے ہاتھ ص •

استعمال شدہ ماسک کو تب تک ےک لنں پالسٹک یک تھییل میں ڈال کر تھییل بند کر دیں جب تک آپ کو اےس   •

 دھونے کا موقع نہ مےل۔ 

ے ےک ماسک کو ہر استعمال ےک بعد  • ڑ ۔  60کپ   ڈگری پر دھوئیں

: آپ ےک لیں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا  ےساستعمال  ےک غلط ماسک   ہے

: ماسک  رکھتے یک باتیں بتائے جا ریہ ہیں جو یہاں کچھ یاد   ےک استعمال ےک سلسےل میں آپ کو ہرگز نہیں کرئے چاہییے

۔  •  ماسک کو ہٹا کر ٹھوڑی پر مت الئیں

۔  •  ماسک کو ہٹا کر ناک ےک نیچے نہ الئیں

 ۔ الئیں ماسک کو ہٹا کر ماتھے پر مت   •

۔ یا کراس دونوں رسوں ےک االسٹک یک گرہ  •  مت لگائیں

۔  ہاتھ •  صاف کنں بغپں ماسک کو ہاتھ ےس مت چھوئیں

۔  •  نہ رکھیں
 ماسک کو آدھا پہتے آدھا اتارے ہونے
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۔  •  ماسک کو بازو پر مت رکھیں

 ےس گریز کریں۔اور چڑھائے ماسک کو بار بار اتارنے  •


