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ககோவிட்-19 முகக்கவசங்கள் பயன்போடு
சமூக இடடவவளியுடன் ஓர் முகக்கவசத்டை அணிவது மற்றும் இைர சுகோைோர நடடமுடைகடள கமற்வகோள்வது ககோவிட்-19
பரவடைக் குடைக்கக்கூடும். சமூக இடடவவளிகள் கடடபிடிக்க முடியோை இடங்களில் எப்வபோழுதுகம முகக்கவசங்கடள
அணிய கவண்டும்.

வபோது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிய கவண்டும்
வடோரோண்கடோ நகரம் சட்டம் 541-2020 மற்றும் சட்டம் 542-2020 சட்டங்களின்படி, பை-குடியிருப்புகள் கட்டிடங்களில் உள்ள
வபோதுவோன இடங்கள் உள்ளிட்ட அடனத்து உட்புை வபோது இடங்களிலும் முகமூடிகள் அல்ைது முகக்கவசங்கடள
அடனவரும் அணிய கவண்டும் என்று எைிர்போர்க்கிைது. ஒண்டோோிகயோ மறுைிைப்பு சட்டத்ைின் கீழ் மோகோண அரசும், உட்புை
வபோது இடங்களில் முகக்கவசங்கள் அணியகவண்டும் என்று அைிவுறுத்துகிைது.

முகக்கவசங்கள் மற்றும் மூைக்கூறு கட்டுப்போடு
நமது சுவோச துளிகடள மடைப்பைற்கோக நோம் அடனவரும் ஓர் முகக்கவசத்டை அணியும்கபோது, கோற்று மற்றும் பரப்புகளில்
கிருமிகள் பரவடைக் குடைக்க, அது மூைக்கூறு கட்டுப்போட்டட அளிக்கிைது. சிை முகக்கவசங்கள் அணிபவடர
வைோற்ைிலிலிருந்து போதுகோக்கவும் வசய்யும்.

ஓர் நல்ை துணியினோைோன முகக்கவசத்ைின் ைரங்கள்











முகக்கவசங்கள் இறுக்கமோக வநய்யப்பட்ட குடைந்ைது இரண்டு அடுக்குகள் வகோண்ட துணியினோல்
உருவோக்கப்படகவண்டும் (அைோவது பருத்ைி அல்ைது லிவனன்), மற்றும் முடிந்ைோல், ஓர் டமய “வடிகட்டு” அடுக்குடன்.
ஓர் மூன்று அடுக்கு முகக்கவசம் கூடுைல் போதுகோப்டப வழங்கைோம்.
ஓர் போக்வகட் உடன் கூடிய முகக்கவசங்களில், ஒருமுடை பயன்படுத்ைக்கூடிய கோபி பில்டர், கபப்பர் துண்டு அல்ைது
மீண்டும் பயன்படுத்ைக்கூடிய பில்டர் துணிடய கசர்க்கவும்.
போக்வகட் இல்ைோை முகக்கவசங்களில், இரண்டு அடுக்குகளுக்கிடடகய ஒருமுடனடய வவட்டி/டைக்கோை பக்கத்டை
எடுத்து, ஓர் வடிக்கட்டிடய வசோருகவும்.
உங்கள் முகக்கவசம் எந்ைவிை இடடவவளியும் இல்ைோமல் உங்கள் முகத்ைிற்கு வபோருந்ைி, உங்கள் மூக்கு, வோய் மற்றும்
ைோடடடய மூடும்படி இருக்ககவண்டும்.
உங்கள் முகக்கவசம் வசைியோகவும், மூச்சு விடுவைற்கு எளிைோகவும், உங்கள் போர்டவடய ைடுக்கோமலும் இருக்க
கவண்டும்.
பயன்படுத்தும்கபோது சோிவசய்வடைத் ைவிர்க்க, முகக்கவசம் மற்றும் கோது லூப்கள் சோியோக வபோருந்ைகவண்டும்.
ஓர் உயோிய வவட்பநிடை துடவத்ைடை ைோங்கக்கூடிய துணிடய கைர்வுவசய்யவும் (எ.கோ பருத்ைி). நீட்டிக்கக்கூடிய
வபோருடளத் ைவிர்க்கவும்.
துடவத்து கோயப்பட்ட பிைகு முகக்கவசம் மோைோமல் இருக்கக்கூடிய துணிடயத் கைர்வுவசய்யவும்.

வீட்டில் ையோோிக்கப்பட்ட முகக்கவசங்கள் குைித்ை ைகவலுக்கு கனடோ அரசு இடணயபக்கத்டைப் போர்க்கவும்.

ஓர் முகக்கவசத்ைின் முடையோன பயன்போடு




உங்கள் முகக்கவோசத்டை கபோடுவைற்கு முன்னும் மற்றும் எடுப்பைற்கு முன்னும் உங்கள் டககடள கழுவவும் அல்ைது
சோனிடடஸ் வசய்யவும்.
எந்த்விை இடடவவளியும் இல்ைோமல் உங்கள் முகக்கவசத்டை உங்கள் மூக்கு, வோய் மற்றும் ைோடடடய மூடும்படி
கபோடவும்.
உங்கள் முகக்கவசம் ஈரமோககவோ அல்ைது தூசியடடந்ைோகைோ அடை மோற்ைவும்.
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முகக்கவசத்ைின் முன்பக்கத்டைத் வைோடோமல் கோது லூப்கள் வழியோக முகக்கவசத்டை நீக்கவும்.
பயன்படுத்ைப்பட்ட முகக்கவசத்டை ஓர் பிளோஸ்டிக் டப அல்ைது துடவப்பைற்கு துடவக்கும் துணிகளுடன்
கபோடகவண்டும்.
வவப்பமோன துடவத்ைல் மற்றும் ட்டரயர் பயன்படுத்ைி இைர ஆடடகளுடன் துணி முகக்கவசங்கடளத் துடவக்கவும்.

முகக்கவசங்கடளப் பயன்படுத்தும்கபோது நோம் எடை ைவிர்க்ககவண்டும்







உங்கள் முகக்கவசங்கடள மற்ைவர்களுடன் பகிரக்கூடோது.
ஒருமுடை பயன்படுத்ைக்கூடிய முகக்கவசங்கடள மீண்டும் பயன்படுத்ைக்கூடோது.
முகக்கவசம் அணிந்ைிருக்கும்கபோது உங்கள் முகம் அல்ைது முகக்கவோசத்டைத் வைோடுவடைத் ைவிர்க்கவும்.
மூக்கின் கீழ், ைோடட அல்ைது முன்வநற்ைியின் கீழ் அணியக்கூடோது அல்ைது உங்கள் கோதுகளில் வைோங்கவிடக்கூடோது.
இரண்டு வயைிற்கு குடைவோக இருக்கும் குழந்டைகளுக்கு முகக்கவசங்கள் கபோடக்கூடோது.
மூச்சுவிடுவைில் சிரமம் உள்ளவர்கள் அல்ைது உைவி இல்ைோமல் முகக்கவசத்டை நீக்க முடியோைவர்களுக்கு
முகக்கவசங்கள் அணிவிக்கக்கூடோது.

ககோவிட்-19 ஏற்படக்கூடிய அைிக ஆபத்ைில் இருக்கும் நபர்கள்
பணி அல்ைது வோழ்வியல் நிடைகள் கோரணமோக அல்ைது ககோவிட்-19 கோரணமோக ஏற்படும் ைீவிர கநோய்க்கு உட்படும்
சோத்ைியம் நபர்கள் ககோவிட்-19 வைோற்று ஏற்படும் அைிக ஆபத்துள்ளவர்கள் ஓர் மூன்று அடுக்கு முகக்கவசத்டைப்
பயன்படுத்ைகவண்டும். கிடடக்கக்கூடிய ைருணங்களில், மருத்துவ முகக்கவசங்கடளயும் பயன்படுத்ைைோம்.

பணியிட கைடவப்போடுகள்
பணியிட கைடவப்போடுகளில் பயன்படுத்தும் ைனிநபர் போதுகோப்பு சோைனம் (PPE) க்கு பைிைோக துணி முகக்கவசங்கடளப்
பயன்படுத்ைக்கூடோது. ஒண்டோோிகயோ மறுைிைப்பு சட்டத்ைின்படி அடனத்து உட்புை வசயல்போடுகளின்கபோதும் அடனத்து
ஊழியர்களும் முகக்கவசம் அணிந்ைியருக்க கவண்டும்.

முகக்கவசங்கள் அணிய இயைோை நபர்கள்
வயது அல்ைது மருத்துவ நிடைகள் கோரணமோக ஓர் முகக்கவசத்டை அணிய முடியோை நபர்களிடம் நோம் மோியோடையுடன்
நடந்துவகோள்ளகவண்டும். வணிகங்கள் மற்றும் கசடவ வழங்குைல் வசயல்களுக்கோக, முகக்கவசம் அணிய முடியோவர்களுக்கு
கவறு ஒரு மோற்று கசடவடய வழங்குவடை கருத்ைில் வகோள்ளகவண்டும். பிஸியோன கநரங்களின்கபோது கர்ப்-டசட் பிக்கப்
அல்ைது வழங்கல் கசடவகடள முயற்சிக்கவும்.

போிந்துடரக்கப்படோை ையோோிப்புகள்




ஒரு முக ஷீல்ட் முகக்கவசத்ைிற்கு மோற்ைோக இருக்கோது, ஏவனனில் இது உங்கள் சுவோச துகள்கடள மற்ைவர்களிடமிருந்து
போதுகோக்கோது. அணிபவருக்கு கூடுைல் போதுகோப்போக முகக்கவசத்துடன் ஓர் முக ஷீல்ட்டட அணிந்துவகோள்ளைோம்.
பிளோஸ்டிக் முகக்கவசங்கள் உங்கள் சுவோச துகள்கடள மற்ைவர்களிடமிருந்து போதுகோக்கோது மற்றும்
பயன்போடுகளுக்கிடடகய அவற்டை சுத்ைம் வசய்யவும் மற்றும் வைோற்றுநீக்கம் வசய்யவும் முடியோது.
வவளிகயறும் (எக்ஸோஸ்ட்) வோல்வ் உடன் கூடிய முகக்கவசங்கள் அைடன அணிந்ைிருக்கும் நபர் மூச்சுவிடுவைற்கு
வசைியோக இருக்கும், ஆனோல் அது அடையினுள்கள சுவோச துகள்கடள பரவச் வசய்யைோம்.

கமலும் ைகவலுக்கு, toronto.ca/COVID19 ஐப் போர்க்கவும் அல்ைது 416-338-7600 என்ை எண்ணுக்கு அடழப்பு விடுக்கவும்.
COVID Alert வசயலிடய பைிவிைக்கவும். இது நீங்கள் ககோவிட்-19 வைோற்று ஏற்பட்டுள்ள நபருடன் வநருக்கமோக
இருக்கும்கபோது ஓர் எச்சோிக்டகடய வைோிவிக்கும்.
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