
തുണിെകാണ്ടുള്ള മാസ്ക്- ഫലപ്രദമായ  ഉപേയാഗരീതിതു ണ്ടുള്ള സ്ക പ്ര ഉ





േകാവിഡ് 19 എ ാ മഹാമാരി പടർ  പിടിക്കു  സാഹചരയ് ിൽ എലല്ാവരും 

മാ ് ധരിക്കു ത് ഉ മമാണ് 



തുണിമാസ്കിെന കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരം

േകാട്ടൻ തുണിെകാണ്ട് മാത്രേമ
മാസ്ക് നിർമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 
(നൂലിഴ 180 ഉം അതിനു(നൂലിഴ 180 ഉം അതിനു
മുകളിേലാ ആയിരിക്കണം)



മാസ്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം, 
മാസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് വൃത്തിയുള്ളതുമാസ്ക നിർമ്മിക്കുന്നത  വൃത്തിയുള്ളതും
അണുവിമുക്തവുമായ  രീതിയിലാണ് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

പുറത്തുനിന്നും വാങ്ങുന്ന തുണി മാസ്കുകൾപുറത്തുനിന്നും വാങ്ങുന്ന തുണി മാസ്കുകൾ
വൃത്തിയുള്ളതും അണുവിമുക്തവുമാെണന്ന് 

ി ി ി ിഉറപ്പിക്കുന്നതിനു കഴുകി ഉണക്കി

ഇസ്തിരിയിട്ട് മാത്രം ഉപേയാഗിക്കുക



തുണി മാസ്കുകൾ െമഡിക്കൽ മാസ്കുകൾ 
അല്ല. അതിനാൽ 
ആേരാഗയ്പ്രവർത്തകർക്കു  ഉപേയാഗിക്കാൻആ ഉ
അനുേയാജയ്മല്ല. 

ി ീസാമൂഹിക അകലവും ചുമ ശീലങ്ങളും
കർശനമായും പാലിക്കുക, തുണി 
മാസ്കുകളുെട ഉപേയാഗം ഒരിക്കലും ഇതിനു 

പകരമാകില്ലല്ല



ൈകകഴുകുന്ന ശീലം കൃതയ്മായി 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്.

തുണി മാസ്കിെന്റ ഉപേയാഗം 
ിഅണുബാധെക്കതിെര നാമമാത്രമായ 

സംരക്ഷണം മാത്രേമ നൽകുന്നുള്ളൂ



തുണി മാസ്കുകളുെട ഫലപ്രദമായ ഉപേയാഗത്തിനായി പാലിേക്കണ്ടവ

100% േകാട്ടൻ തുണിെകാണ്ട് നിർമിച്ച 
കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ാളികളുള്ളത്കുറഞ്ഞത രണ്ട പാളികളുള്ളത 
മാത്രമായിരിക്കണം തുണി മാസ്ക് 

തുണി മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന വയ്ക്തിക്ക് 
തടസ്സമില്ലാെത ശവ്സിക്കാൻ കഴിയുന്നതടസ്സമില്ലാെത ശവ്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന 
വിധത്തിലായിരിക്കണം



തുണി മാസ്ക് വായും മൂക്കും നല്ലവണ്ണം 
മറയുന്ന വിധത്തിൽ അനുേയാജയ്മായ 
വിധം രണ്ട് െസറ്റ് വള്ളികൾ ഉപേയാഗിച്ച് 
തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശരിയായി െകട്ടണം

തുണി മാസ്കിെന്റ പല്ീറ്റുകൾ താേഴക്ക് 
വരുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണംവരുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം 
ധരിേക്കണ്ടത്



ഓേരാ ഉപേയാഗത്തിന് മുൻപും തുണി മാസ്ക് േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ചു കഴുകി ഉണക്കി 
ഇസ്തിരിയിട്ട് ഉപേയാഗിക്കണം



തുണിമാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നതിനു മുൻപായി  ൈകകൾ േസാപ്പും െവള്ളവും  
ഉപേയാഗിച്ചു വൃത്തിയായി കഴുേകണ്ടാതാണ്



മാസ്കുകൾ ഈർപ്പമുള്ളേതാ നനഞ്ഞതാേയാമാസ്കുകൾ ഈർപ്പമുള്ളേതാ നനഞ്ഞതാേയാ 
േതാന്നിയാൽ ഉടൻതെന്ന മാറ്റി മെറ്റാന്ന് 

ി ്ധരിെക്കണ്ടാതാണ്

ഓേരാ വയ്ക്തിക്കും അവനവെന്റ ന്റ
ഉപേയാഗത്തിനായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തുണി 
മാസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലായ്േപ്പാഴും സ്ക ഉ എല്ല ഴു
അധികം മാസ്ക് കയ്യിൽ കരുേതണ്ടതാണ്.



മാസ്ക് ഉപേയാഗേശഷം മാറ്റുേമ്പാൾ വളെര 
ശ്രദ്ധേയാടുകൂടി മുൻഭാഗങ്ങളിൽശ്രദ്ധേയാടുകൂടി മുൻഭാഗങ്ങളിൽ 
സ്പർശിക്കാെത വള്ളികളിൽ മാത്രം 
പിടിച്ചു മാേറ്റണ്ടതാണ്പിടിച്ചു മാേറ്റണ്ടതാണ.

മാസ്ക് മാറ്റിയ ഉടൻ േസാപ്പും െവള്ളവും 
ി ്ഉപേയാഗിച്ചു കഴുേകണ്ടാതാണ്.



ഉടൻതെന്ന കഴുകാൻ സാധയ്മല്ലാെയങ്കിൽ 
പല്ാസ്റ്റിക്  കവറിനുള്ളിൽ (സിപ് േലാക്ക് 
കവർ ) സുരക്ഷിതമായി വച്ചതിനു േശഷം 
പിെന്ന കഴുേകണ്ടാതാണ്.

മാസ്ക് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കവറും േസാപ്പും 
െവള്ളവും ഉപേയാഗിച്ചു കഴുകി ള്ളവു ഉ ച്ചു ഴു
ഉണേക്കണ്ടതാണ്.



മാസ്ക് മാറ്റിയതിനു േശഷം ൈകകൾ 
േസാപ്പും െവള്ളവും ഉപേയാഗിേച്ചാേസാപ്പും െവള്ളവും ഉപേയാഗിേച്ചാ 
സാനിൈറ്റസർ ഉപേയാഗിേച്ചാ 

ി ്വൃത്തിയാേക്കണ്ടാതാണ്.

പുനരുപേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പു

മാസ്കുകൾ കത്തിച്ചു കളേയണ്ടതാണ്.



തുണി മാസ്കുകളുെട ഫലപ്രദമായ ഉപേയാഗത്തിനായി െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ

ആേരാഗയ് പ്രവർത്തകർ ആേരാഗയ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും േരാഗിപരിചരണ േവളകളിലും ആ യ് പ്ര ആ യ് ള ലു ള ള ലു
തുണിെകാണ്ടുള്ള മാസ്ക് ഉപേയാഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം



േകാവിഡ് സംശയിക്കുന്ന വയ്ക്തികളും 
തുണിമാസ്ക് ഉപേയാഗിക്കരുത്.

 

തുണി മാസ്കുകൾ കഴുകി ഉണക്കാെത 
ഒരുകാരണവശാലും
പുനരുപേയാഗിക്കരുത്



് ിമാസ്ക് ഇടയ്ക്കിെട  ൈകെകാണ്ടു 
സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല 

മാസ്ക് ആഡ്ജസ്റ്റ് െചയയ്ുന്നതിെന്റ 
ഭാഗമായി അതിെന്റ പ്രതലങ്ങളിൽഭാഗമായി അതിെന്റ പ്രതലങ്ങളിൽ 
സ്പർശിക്കുന്നതിനു മുൻപും പിൻപും 

ൾൈകകൾ േസാപ്പും െവള്ളവും 
ഉപേയാഗിച്ചു കഴുേകണ്ടാതാണ്

 



മാസ്കുകൾ ൈകമാറ്റ െചയയ്ുവാൻമാസ്കുകൾ ൈകമാറ്റം െചയയ്ുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല 

മാസ്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ൈകകൾ കണ്ണ് 
മൂക്ക് വായ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാൻ മൂ
പാടുള്ളതല്ല 

രണ്ട് വയസ്സിനു താെഴ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾരണ്ട വയസ്സിനു താെഴ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ 
തുണി മാസ്ക് ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല



ന ി................ന ി................ 


