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 کارول ونوماسکد  :19-کوویډ
د عامې روغتیا ، د فزیکي واټن سربیره، واکسین کول او کارولوي. د ماسک  هوسااو ټینګ شي د لوړ کیفیت ماسک غوره کړئ چې ښه 

 فزیکيد شي، او بهر کله چې وکارول کې ځایونو امه ټو عپه سر پ  کړي. ماسکونه باید تل  لږدل ېپرخ 19-کوویډ ی شي دکوال نور اقدامات

 .من ويځستون ساتلواټن 

 

 ماسکونه په عامه ځایونو کې اړین دي

ماسک یا د مخ کې ځایونو امه ټوعپه سر پ  چې باسی اړټول لخوا تعدیل شوی،  مقررې 664-2020چې د  مقرره 541-2020د ټورنټو ښار 

کوي چې حکم حکومت هم پر بنسټ، ایالتي  قانون لود آنټاریو د بیا پرانست .و په ګډونځایون هعامد دانیو و وشتېګڼ مد ي، کاروو ښپوښ

 .شي کارولوکې ځایونو امه ټوعپه سر پ  ماسکونه 

 

 اړتیاوې ي چاپېلایرد کار

 انیسيپرپر مخ د خلکو ځایونوکې چې ي، حتی هغه حکم کوکارولو د  ونوکې د ماسک نوچاپېریالوپه ټولو کاري  قانون لوپرانست یاد ب ټاریونآد 

ي ماسکونه د کار ټوکريرامینځته کړي.  کړنالرهد ماسک چې کارګمارونکي په دې اړ باسي  مقرره 541-2020د ټورنټو ښار. ندي

 .يدن بدیل (PPE) اړین شخصي محافظتي تجهیزاتچاپېلایر د 

 

 سرچینې کنټرولماسکونه او د 

 خوندي څخه کوتنفسی څاڅد په هوا کې  د تنفسي څاڅکو اوخپل  خلک ، موږ نورکاروووماسک مناسب او کله چې موږ د لوړ کیفیت، ښه 

 ښهاو  لرونکي کیفیت د لوړکړي.  لږدل ېی شي په هوا او سطحونو کې د میکروبونو خپرویل کیږي او کوال سرچینې کنټرولساتو. دې ته د 

 .د انفیکشن څخه خوندي کړي موږی شي کوال ماسکونه همشوي ټینګ 

 

 ځانګړتیاوې ونوماسک يد ښه ټوکر

د یوې الیی لټر یلپاره د ف خوندیتوبد اضافي  یا ي،وی وش جوړ څخه( کتان یا پنبه لکه)څخه  هټوکر درې الیه د لږه تر لږ باید ماسکیو  •

 .ې ولريسره دوې نورې الی

 .په پام کې ونیسئ ریسپایریټر یا لپاره طبي ماسک خوندیتوبد ال ښه  •

لپاره، یو پای یې  کولو ې د ځای په ځایالید لټر یف په ماسک کې دکړئ. ځای په ځای  دننهماسک  يټوکرالیه د لټر یشئ د ف یتاسو کوال •

 .کړئزیات ترمینځ یو فلټر الیو پرې کړئ او د دوو 

 .يټ کړپرته له کوم واټن څخه پ هستاسو پوزه، خوله او زن او يښه ټینګ شمخ پر ستاسو ماسک باید ستاسو  •

 .سانه وي، او ستاسو لید محدود نه کړيآلپاره سا ایستلو وي، د هوسا ستاسو ماسک باید  •

 شي.نوی ومخبېځایه کېدو ي ترڅو د کارولو پرمهال د ش ټینګ ښهباید ږو په شا د غواو لوپونه ټه غوماسک د ستاسو  •

 (.)د بیلګې په توګه پنبه يمقاومت ولرمینځلو کې د ې ښلوړې تودو پهداسې ټوکرغوره کړئ چې  •

 .مینځلو او وچولو وروسته د ماسک شکل وساتيماشین سره د داسې ټوکر غوره کړئ چې د  •
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 په لوی خطر کې دي 19-کوویډ هغه خلک چې د

 :چا لپاره سپارښتنه کیږي چېغه د هر هټینګ شوی وي توګه  ښه پهچې ماسک  يټوکر والی ویدرد او یا  ریسپایریټر ،یو طبي ماسک

 ازموینه کړې یا نښې لري همثبت 19-کوویډ د •

 نښې لري 19-کوویډ ازموینه یې کړې یا د هد هغه چا پاملرنه کوي چې مثبت •

 نښې لري 19-کوویډ ازموینه یې کړې یا د هکې د هغه چا سره ژوند کوي چې مثبتځای  مزدحمیوه په  •

 ويخطر سره مخ  ۍناروغ ېسخت ډیرېد  څخه 19-یډکوو د •

 يودو لوړ خطر سره مخ ېسره د اخته ک 19-کوویډ د دوی د ژوند یا کاري وضعیت له امله د •

 

 .شيرعایت  لپارهکونکو اړتیاوې باید د کار (PPE) شخصي محافظتي تجهیزات کې دچاپېلایر یادونه: په کاري 

 

 سپارښتنه یې نه کیږیچې محصوالت هغه 

 .نه ساتي خلک خوندي ځکه چې دا ستاسو د تنفسي ذراتو څخه نور یندد ماسک بدیل  )شیلډ( ښد مخ پوښ •

 .اغوستل شيوسره د ماسک ښایي  ښپه توګه د مخ پوښ خوندیتوبلپاره د اضافي کارولو د  •

 .پر مخ ښه نه ټینګیږينه ساتي ځکه چې دوی خوندي ستاسو د تنفسي ذراتو څخه  خلکیکي ماسکونه نورټپالس •

 ل نهدېخپر د 19-کوویډ . دوی د نورو ساتنه نه کوي یا ددننه خپور کړيکوټې د ی شي تنفسي ذرات کوالهغه ماسک چې وال لري  •

 .محدودوي

. زیاتوياحتمال کېدو  هځایبې د دوی د کوم چې ، ګیږيننه ټیسر یا غوږونو په ښه توګه  پرد سر دسمال یا ل، پوړنی او دسما د غاړې •

 .يوپه خوندي توګه نه پوښ ههمدارنګه دوی پوزه، خوله او زن

 .الندې ماسک واغونديتر پوښاک  اغوندي باید پوښاکهغه کسان چې مذهبي  •

 

 د ماسک سم کارول

 .د ماسک اچولو څخه مخکې او وروسته خپل السونه ومینځئ یا پاک کړئ •

 .ئټینګ کړه ښه ماسک په پوزه، خوله او زن •

 .شي خیرنیا لوند خپل ماسک بدل کړئ که چیرې  •

 .لرې کړئڅخه پرته خپل ماسک د غوږونو د الس وهلو د ماسک مخکینۍ برخې ته  •

 .خپل کارول شوی ماسک په پالستیکي کڅوړه کې یا د مینځلو لپاره د مینځلو په کڅوړه کې واچوئ •

 ئ او وچ کړئ.مینځسره په ماشین کې ود نورو توکو ماسکونه  يټوکر ه،د هر استعمال وروست •

 

 وشي ډډهباید نه څه د د ماسک کارولو پر مهال 

 .خپل ماسک له نورو سره مه شریکوئ •

 .سپوزولو وړ ماسکونه بیا مه کاروئد ډ •
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 .څخه ډډه وکړئوهلو پر مهال خپل مخ یا ماسک ته د الس کارولو د  •

 .ئوځړمه څخه  وئ او یا یې د غوږنداغو خپل ماسک د پوزې یا زنې الندې، په تندی باندې مه •

 .ئورکود دوو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته ماسک مه  •

 .یه لري یا څوک چې پرته له مرستې ماسک نشي لرې کوالځوئ چې تنفسي ستونورکماسک مه ه کسانو هغ •

 

 

 وکارويماسک  الیهغه خلک چې نشي کو

توان نلري. د سوداګرۍ او خدماتو چمتو د کارولو درناوی وکړو چې د خپل عمر یا طبي حالت له امله د ماسک کسانو موږ اړتیا لرو د هغو 

 و هڅه وکړئ، دتوند مجازی خدم .ئد بدیل خدماتو وړاندیز په پام کې ونیسی ماسک واغوندي نشي کوالچې  تهکسانو و لپاره، باید هغو کونک

 یا په داسی وخت د خدمتونو وړاندیز وکړئ چۍ ډېر مزدحم نه وي.سړک پر غاړه )د رانیول شوي توکو( د سپارلوآزموینه وکړئ، 

 

 .وګورئ ڼه ویب پا د کاناډا حکومتد ماسک کارولو په اړه د معلوماتو لپاره 

 

 .زنګ ووهئته   416-338-7600یا  موږ سره آنالین لیدنه وکړئ، د نورو معلوماتو لپاره

 

 .بشپړ واکسین ترالسه کړئشئ  یلپاره څومره ژر چې تاسو کوالخوندیتوب په وړاندې د غوره   19-کوویډد 


