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 د ماسک اړوند د کولو او نھ کولو موارد   19- د کووٻډ 
   [خوشحالھ موسیقي] 

 [تفصیل یې]      

 دا کارونھ د ماسک د پیرودلو، اچولو، لیرې کولو او بیا کارولو پھ مھال ترسره وکړئ. 

 خپلې پوزې او خولې د پوښلو لپاره غوره ماسک واچوئ. کھ تاسو پھ عامھ داخلي ځایونو او د ګڼې ګوڼې پھ د باندې ځاینونو کې یاست نو د  

ماسکونھ دي، کوم چې د تنفس لھ الرې   KN95یا  N95کھ امکان لري نو د لوړ کیفیت لرونکی ماسک ترالسھ کړئ. د لوړ کیفیت لرونکو ماسکونو بېلګې د 
 د څاڅکو پھ مخنیوي کې خورا ګټور دي. 

لږ تر لږه د کلک اوبدل شوي ټوکر لھ دوو برخو څخھ اوبدل شوی یو مناسب ماسک واچوئ. تاسو کولی شئ د  کھ تاسو دا ډول ماسک نھ شئ ترالسھ کولی، 
 مؤثریت د زیاتولو لپاره یې د ټوکر ماسک الندې د غورځولو وړ یو ماسک ھم برابر کړئ. 

 د السونو اړوند صابون وکاروئ. لرونکی - مخکې لھ دې چې خپل ماسک واچوئ، خپل السونھ پھ صابون او اوبو ووینځئ یا د الکولو 

 ستاسو ماسک باید ستاسو د خولې او پوزې شاوخوا سره، پرتھ لھ خالي ځایونو پھ سمھ توګھ جوړ وي. 

 کھ ماسک مو فلزي تار ولري، تار د پوزې لھ پلھ سره د برابرٻدو پھ توګھ وټاکئ. 

 د ماسک د اچولو پرمھال د ھغې لھ لمس کولو څخھ ډډه وکړئ. 

 لرونکی ضدعفوني محصول وکاروئ. - تاسو خپل ماسک تھ الس ور وړئ، خپل السونھ ووینځئ یا یې د پاکوالي لپاره د الکولو کھ 

ا یا  کلھ چې ماسک لیرې کوئ، خپل مخ مو مھ لمس کوئ. خپل ماسک د ھغو تارونو یا بندونو پھ کارولو لھ مخ څخھ لیرئ کړئ چې ستاسو د غوږ شاوخو
 ول شوي وي. ستاسو د سر شاتھ نښل

 لرونکی ضد عفوني محصول وکاروئ. - د خپل ماسک لھ لیرې کولو وروستھ سمدالسھ خپل السونھ ووینځئ یا یې د پاکولو لپاره الکول 

 ھغھ الرښوونې تعقیب کړئ چې ستاسو لھ ماسک سره تړاو لري چې ماسک مو باید کلھ بدل یا وغورځوئ.

 ئ او پریږدئ چې د راتلونکي کارونې څخھ مخکې پھ بشپړه توګھ وچ شي. د ھر ځل کارولو وروستھ د ټوکر ماسکونھ ووینځ

 ماسکونھ د بیا ځل لپاره کاروئ، نو پھ کاغذي کڅوړه کې یې وساتئ. مھ یې وینځئ.  KN95یا  N95کھ تاسو د 

 داسې ماسک مھ اچوئ چې خیرن، لوند یا خراب شوی وي. 

 کوي. زما ماسک ستاسو ساتنھ کوي او ستاسو ماسک زما ساتنھ 
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