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COVID-19: முகக் கவசங்களின் பயன்பாடு 
நன்கு பபாருந்தக்கூடிய மற்றும் பசளகரியமாக இருக்கும் உயரத்ரமான முகக் கவசபமான்றறத் 

பதரிந்பதடுங்கள். உடல்ரதீியான இறடபவளி, தடுப்பூசிகறளப் பபற்றுக்பகாள்ளல், ஏறனய பபாதுச ்

சுகாதார நடவடிக்றககள் என்பவற்றுடன், முகக் கவசபமான்றற அணிதல், COVID-19 பரவுவறதக் 

குறறக்கும். உட்புறமாக இருக்கும் பபாது இடங்களிலும், உடல்ரதீியான தூரத்றதப் பபணல் 

கடினமானதாக இருக்கும் பவளிப்புறச ்சூழல்களிலும் எப்பபாதும் முகக் கவசங்கறள 

அணியபவண்டும். 

பபாது இடங்களில் முகக் கவசங்கள் அவசியமாகும்  

துணைச ்சட்டம் 664-2020, ஆல் மாற்றம் சசய்யப்பட்ட சராறன்ரரா நகரின் துணைச ்சட்டம் 541-2020, 

அடுக்குமாடிக் கட்டிடங்களின் சபாது இடங்கள் உள்ளடங்கலான, உட்புறமாக உள்ள சபாது இடங்கள் 

அணனத்திலும் சகலரும் ஒரு முகக் கவசத்ணத அல்லது முகமூடிணய அைிந்திருக்க ரவை்டியது 

அவசியசமன்கிறது. ஒன்ராறிரயாணவ மீளவும் சகஜமாக்கும் சட்டத்தின் கீழ் உட்புறமாக இருக்கும் 

இடங்களில் முகக் கவசங்கள் அைியப்பட ரவை்டுசமன மாகாை அரசாங்கமும் ரகாருகிறது. 

பவறலயிடத் பதறவகள்  

சபாதுமக்களுக்குச ்ரசணவயாற்றாத இடங்களாக இருந்தாலும்கூட, ரவணலயிடங்கள் அணனத்திலும், முகக் 

கவசம் பயன்படுத்தப்பட ரவை்டும் என்கிறது ஒன்ராறிரயாணவ மீளவும் சகஜமாக்கும் சட்டம்.  

சராறன்ரரா நகரத்தின் துணைச ்சட்டம் 541-2020, முகக் கவசக் சகாள்ணகணய இயக்குநரக்ள் உருவாக்க 

ரவை்டும் எனக் ரகாருகின்றது. ரவணலயிடங்களில் ரதணவப்படும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரைங்கணள (PPE) துைியிலான முகக் கவசங்கள் பிரதியிடமாட்டாது. 

முகக் கவசங்களும் மூலத்றதக் கட்டுப்படுத்தலும்  

உயரத்ரமான, நன்கு சபாருந்தியிருக்கும் முகக் கவசசமான்ணற நாங்கள் அைிந்திருக்கும்ரபாது, 

எங்களின்  சுவாசத்சதாகுதியிலிருந்து சவளிரயற்றப்படும் துளிகள் மற்றும் காற்றில் கலந்திருக்கும் 

எங்களின் சுவாசத் துளிகளில் இருந்து மற்றவரக்ணள நாங்கள் பாதுகாக்கின்ரறாம். இது  மூலத்ணத 

கடட்ுப்படுத்தல் என்று அணழக்கப்படுகிறது அத்துடன் காற்றிலும் ரமற்பரப்புகளிலும் கிருமிகள் பரவுவணத 

இது குணறக்கும். நல்ல தரமான மற்றும் சரியாகப் சபாருந்தியிருக்கும் முகக் கவசங்கள் அைிபவணரயும் 

சதாற்றுப்பரவலில் இருந்து பாதுகாக்கும். 

துணியாலான நல்லபதாரு முகக் கவசம் ஒன்றின் தன்றமகள்  

 முகக் கவசங்கள், இறுக்கமாக சநய்யப்பட்ட குணறந்தபட்சம் மூன்று அடுக்குத் துைிணயக் (பருத்தி 

அல்லது சைல் ரபான்றணவ) சகாை்டணவயாகரவா அல்லது ரமலதிக பாதுகாப்புக்குரிய வடிகடட்ும் 

அடுக்குடன் கூடிய இரை்டு அடுக்குகளால் சசய்யப்பட்டணவயாகரவா இருக்கரவை்டும். 

 ரமலும் சிறந்த பாதுகாப்புக்கு, மருத்துவரீதியான முகக் கவசத்ணத அல்லது சுவாசக் கருவி ஒன்ணறக் 

கருத்திசலடுங்கள். 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0664.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.ontario.ca/page/emergency-information
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businesses-organizations/covid-19-guidance-employers-workplaces-businesses/?accordion=covid-19-checklist-on-mask-by-law-sample-policy
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
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 துைியாலான முகக் கவசத்தின் நடுப்பகுதிக்குள் (pocket) வடிகடட்ும் அடுக்ணக நீங்கள் ரசரக்்கலாம். 

அப்படியான pocket இல்லாத முகக் கவசங்களின், ஒரு முணனணய சவட்டி/ணதயணல அவிழ்த்து, அதன் 

இரை்டு அடுக்குகளுக்கும் இணடயில் ஒரு வடிகடட்ும் அடுக்ணக உள்சசலுத்துங்கள். 

 உங்களின் மூக்கு, வாய் மற்றும் நாடிணய இணடசவளி எதுவுமின்றி மூடும்வணகயில், உங்களின் முகக் 

கவசம், உங்களின் முகத்துடன் பபாருந்த ரவை்டும். 

 உங்களின் முகக் கவசம் பசளகரியமானதாக இருக்க ரவை்டும், அதனூடாகச ்சுவாசிப்பது எளிதாக 

இருக்கரவை்டும், அத்துடன் உங்களின் கை்பாரண்வணய அது மடட்ுப்படுத்தக்கூடாது. 

 பயன்படுத்தும்ரபாது சரிசசய்வணதத் தவிரப்்பதற்காக, உங்களின் முகக் கவசத்திணனக் கட்டப் 

பயன்படுத்தும் பகுதிகள்/காதில் ரபாடும் வணளயங்கள் பாதுகாப்பாகப் பபாருந்தியிருக்க 

ரவை்டும். 

 அதிக சவப்பநிணலயில் கழுவக்கூடிய தாங்குதிறனுள்ள துைிணயத் சதரிந்சதடுங்கள் (உ+ம். பருத்தி). 

 ரதாய்த்து உலரத்்திய பின்னர ்முகக் கவசத்தின் வடிவத்ணதப் பராமரிக்கக்கூடிய துைிணயத் 

சதரிந்சதடுங்கள்.  

COVID-19க்கான அதிக ஆபத்துள்ளவரக்ள்  

பின்வரும் நிலணமயில் இருப்பவரக்ளுக்கு மருத்துவரீதியான முகக் கவசம், சுவாசத்துக்கு உதவும் கருவி 

அல்லது சரியாகப் சபாருந்தக்கூடிய 3-அடுக்குத் துைியிலான முகக் கவசங்கள் 

பரிந்துணரக்கப்படுகின்றன: 

 COVID-19 க்கு ரநரம்ணறயானவர ்அல்லது அதன் ரநாய்க்குறிகள் உள்ளவர ்

 COVID-19 பரிரசாதணனயில் ரநரம்ணறயாக இருக்கும் அல்லது COVID-19 ரநாய்க்குறிகள் உள்ள ஒருவணரப் 

பராமரிப்பவர ் 

 COVID-19 பரிரசாதணனயில் ரநரம்ணறயாக இருக்கும் அல்லது அதன் ரநாய்க்குறிகள் உள்ள ஒருவருடன் 

சநரிசலான சூழல் ஒன்றில் வாழ்பவர ்

  COVID-19 ஆல் மிகவும் கடுணமயான ரநாய்வாய்ப்படக்கூடிய ஆபத்து இருப்பவர ்

 வாழ்க்ணக அல்லது ரவணலச ்சூழல் காரைமாக, COVID-19 சதாற்றுக்கு சவளிப்படுத்தப்படும் அதிக 

ஆபத்துள்ளவர ்

குறிப்பு: ரவணலயிடத்திலுள்ள PPE ரதணவப்பாடுகள் பைியாளரக்ளால் பின்பற்றப்பட ரவை்டும். 

பரிந்துறரக்கப்படாத பபாருள்கள் 

 முகக் கவசம் ஒன்றுக்கு முகக் ரகடயம் (face shield) பிரதியீடு அல்ல, ஏசனனில் உங்களின் 

சுவாசத்சதாகுதியிலிருந்து சவளிரயற்றப்படும் துளிகளிலிருந்து அது மற்றவரக்ணளப் பாதுகாக்க 

மாட்டாது. 

 முகக் கவசம் அைிபவருக்கு ரமலதிக பாதுகாப்புக்காக அதனுடன் முகக் ரகடயம் அைியப்படலாம்.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
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 பிளாஸ்டிக் முகக் கவசங்கள், உங்களின் சுவாசத்சதாகுதியிலிருந்து சவளிரயற்றப்படும் 

துளிகளிலிருந்து மற்றவரக்ணளப் பாதுகாக்க மாட்டாது, ஏசனனில் அணவ முகத்துடன் சரியாகப் 

சபாருந்தமாட்டாது. 

 சவளிரயற்ற வால்வுடன் கூடிய முகக் கவசங்கள் சுவாசத்சதாகுதியிலிருந்து சவளிரயற்றப்படும் 

துளிகணள அணறக்குள் பரப்பலாம். அணவ மற்றவரக்ணளப் பாதுகாப்பதுமில்ணல, COVID-19 பரவுவணதக் 

கடட்ுப்படுத்துவதுமில்ணல. 

 கழுத்ணத சவதுசவதுப்பாக ணவத்திருக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சபாருள்கள் (gaiters, scarves. Bandanas) 

தணலயிரலா, காதுகளிரலா நன்றாகப் சபாருந்தியிருக்காததால், அந்த இடங்களிலிருந்து அணவ 

நகரக்கூடிய அல்லது நழுவக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அணவ மூக்கு, வாய், நாடி ஆகியவற்ணற 

இணடசவளியின்றி பாதுகாப்பாக மூடுவதுமில்ணல. 

 மதரீதியான கவசங்கள் அைிந்திருப்பவகள் அவற்றுக் கீரழ முகக் கவசத்ணத அைிய ரவை்டும். 

முகக் கவசத்திறனச ்சரியாகப் பயன்படுத்தல் 

 முகக் கவசத்ணத அைிவதற்கு முன்பும் அதணனக் கழற்றிய பின்பும் உங்களின் ணககணளக் கழுவுங்கள் 

அல்லது சுத்திகரியுங்கள். 

 உங்களின் மூக்கு, வாய் மற்றும் நாடிக்கு ரமல் எந்த இணடசவளியுமில்லாமல் முகக் கவசத்ணதப் 

ரபாடுங்கள். 

 உங்களின் முகக் கவசம் ஈரமாகரவா அல்லது அழுக்காகரவா இருந்தால் அணத மாற்றுங்கள். 

 முன்பக்கத்ணதத் சதாடாமல் காது வணளயங்கணளப் பிடித்தபடி உங்களின் முகக் கவசத்ணத 

அகற்றுங்கள். 

 நீங்கள் பயன்படுத்திய முகக் கவசத்ணத ஒரு பிளாஸ்டிக் ணபயில் ரபாடுங்கள் அல்லது 

ரதாய்ப்பதற்காக சலணவக் கூணடயில் ரநரடியாகப் ரபாடுங்கள். 

 ஒவ்சவாரு தடணவயும் துைியிலான முகக் கவசங்கணள பயன்படுத்திய பின்னர,் அவற்ணற ஏணனய 

உடுப்புக்களுடன் ரசரத்்து சூடான நீரில் (hot wash cycle) ரதாய்த்து, உலரத்்துங்கள்  

முகக் கவசங்கறளப் பயன்படுத்தும்பபாது தவிரக்்கபவண்டியறவ 

 உங்களின் முகக் கவசத்ணத மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்்து சகாள்ளாதீரக்ள். 

 ஒருமுணற மடட்ும் பயன்படுத்தும் முகக் கவசங்கணள மீை்டும் பயன்படுத்தாதீரக்ள். 

 அைிந்திருக்கும்ரபாது உங்களின் முகத்ணதரயா அல்லது முகக் கவசத்ணதரயா சதாடுவணதத் 

தவிருங்கள் 

 உங்களின் முகக் கவசத்ணத உங்களின் மூக்குக்கு அல்லது நாடிக்குக் கீழ், அல்லது சநற்றியில் 

அைியாதீரக்ள் அல்லது உங்களின் காதில் சதாங்கவிடாதீரக்ள். 

 இரை்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்ணதகளுக்கு முகக் கவசத்ணதப் ரபாடாதீரக்ள். 

 சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருப்பவரக்ளுக்கு அல்லது உதவியின்றி முகக் கவசத்ணத அகற்ற 

முடியாதவரக்ளுக்கு முகக் கவசங்கணளப் ரபாடாதீரக்ள். 

முகக் கவசங்கறள அணியமுடியாதவரக்ள்  



 
ஜனவரி 21, 2022, மீளப்பரிசீலிக்கப்பட்டது 

  
 

வயது அல்லது மருத்துவ நிணல காரைமாக முகக் கவசத்ணத அைிய முடியாதவரக்ணள நாங்கள் 

மரியாணதயுடன் நடத்த ரவை்டும். முகக் கவசத்ணத அைிய முடியாதவரக்ளுக்கு ரசணவகணள 

மாற்றுவழியில் வழங்குவணத வரத்்தகரக்ள் மற்றும் ரசணவ வழங்குநரக்ள் கருத்தில்சகாள்ளுங்கள். 

சமய்நிகர ்ரசணவகணள, கணடகளுக்கு சவளிரய சபாருள்கணள வழங்குவணத அல்லது அதிகம் ரபர ்

இல்லாத ரநரங்களில் ரசணவகள் வழங்குவணத முயற்சியுங்கள். 

 

முகக் கவசம் பயன்படுத்தல் பற்றிய தகவல்களுக்கு Government of Canada இன் வணலத்தளத்ணதப் 

பாரண்வயிடுங்கள்.  

 

பமலதிக தகவல்களுக்கு,  இணையத்தில் எங்கணளப் பாரண்வயிடுங்கள் அல்லது 416-338-7600ஐ 

அணழயுங்கள்.  

 

COVID-19க்கு எதிரான சிறந்த பாதுகாப்ணபப் சபற்றுக்சகாள்வதற்கு உங்களால் முடிந்தளவு விணரவாக  

முழுறமயான பநாய்த்தடுப்றபப் பபற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html
toronto.ca/COVID19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/

