COVID-19 এর জনয্ েফস মা� এবং আ�াদন

• েযখােন সামািজক দূর� বজায় রাখা স�ব হেব না (অ�ত 6 ফু ট দূরে� থাকা), েসখােন আপিন অবশয্ই জনসমে� েফস মা� পরেবন অথবা মুখ ঢাকেবন,
যিদ না িচিকৎসাগত কারেণ মুেখর আ�াদন সহয্ না হয়। এর অ�ভুর্ � হল সরকাির পিরবহণ, েদাকান এবং িভেড়র ফু টপাথ।
• জনসমে� 2 বছেরর অিধক বয়সী িশশরাও অবশয্ই েফস মা� পরেব। সুর�ার কারেণ 2 বছেরর কম বয়সী িশশেদর মুেখর আ�াদন পরা উিচত নয়।
• কাপেড় ৈতির মুেখর আ�াদন এমন কাপড় েথেক ৈতির করেত হেব যা আেলার সামেন ধরেল আপিন অপর িদকিট েদখেত না পান। পুনরায় বয্বহার
করার আেগ েসগিলেক অবশয্ই পির�ার-পির�� করেত হেব।
• বািড়র বাইের একবার েবেরােনার জনয্ বয্বহােরর পের েফেল েদওয়া যায় এমন েফস মা� বয্বহার করা উিচত। এগিল সিঠকভােব পির�ার করা যায় না।
• COVID-19 �িতেরােধর সবেচেয় ভােলা উপায় হল মুেখর আ�াদন পরেলও সামািজক দূর� বজায় রাখা (অনয্েদর েথেক কমপে� 6 ফু ট দূের থাকা)।

মুেখর আ�াদন পরা

মুেখর আ�াদন সিরেয় েনওয়া

• মুেখর আ�াদন পরার আেগ আপনার হাত অবশয্ই সাবান এবং পািন
িদেয় েধােবন অথবা যিদ তা না পাওয়া যায়, তাহেল অয্ালেকাহল
আেছ এমন হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করেবন।

• আপনার মুেখর আ�াদনিট েখালার আেগ হাত অবশয্ই সাবান এবং
পািন িদেয় েধােবন অথবা যিদ তা না পাওয়া যায়, তাহেল অয্ালেকাহল
আেছ এমন হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করেবন।

• িনি�ত েহান যােত মুেখর আ�াদনিট আপনার নাক এবং মুখ
উভয়েক েঢেক রােখ।
• মা� এমনভােব পরেবন না যােত েসিট আপনার নাক অথবা মুেখর
তলায় অথবা আপনার গলার চারপােশ ঝু েল থােক। তাহেল আপিন
আপনার �েয়াজনীয় সুর�া পােবন না।
• মুেখর আ�াদনিট আপনার মাথার উপের পরেবন না অথবা বারংবার
পরেবন না এবং খুলেবন না। এিট একবার িঠক জায়গায় পরা হেয়
েগেল আ�াদনিট েসখােনই রাখুন, যত�ণ পযর্� আপিন জনসাধারেণর
সামেন �কােশয্ আেছন।
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• শধু িফেতগিল �শর্ কের মা�িট খুলন
ু ।
• যিদ মুেখর আ�াদনিট েফেল েদওয়ার েযাগয্ হয়, তাহেল েসিট েফেল
িদন। যিদ পুনরায় বয্বহার কেরন (কাপেড়র), তাহেল েসিটেক একিট
কাগেজর বয্াগ অথবা �াি�েকর বয্ােগ পের বয্বহােরর জনয্ রাখুন।
• আবার আপনার হাত ধুেয় েফলুন।
• কাপেড়র ৈতির মুেখর আ�াদন পির�ার করার সময় েসিটেক অবশয্ই
ওয়াশার-এ রাখুন (ভােলা হয় যিদ গরম পািনর েসিটং রােখন)।
• উ� উত্তােপ �ায়ার-এ শকেনা করন। শকেনা এবং পির�ার হেয়
েগেল পের বয্বহােরর জনয্ েসিটেক একিট কাগেজর বয্াগ অথবা
�াি�েকর বয্ােগ রাখুন। আপিন যিদ পিরবাের অেনেকর সে� বাস
কেরন, তাহেল বয্ােগর ওপর নাম িলেখ েলেবল লাগােত পােরন,
যােত মুেখর আ�াদনগিল িমেশ না যায়।
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