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ਕੋਵਵਡ-19: ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਪਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਸਵਿਤੀ ਵਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਿਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ By-law 541-2020 ਅਤੇ By-law 542-2020 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਨੰ ਅੰਦਰਨੀ ਜਨਤਕ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਬਹੁ-ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਸਕ
ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਨੰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਓਪਵਨੰਗ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰਦਰਨੀ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ
ਪਵਹਵਨਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਨਯੰਤਰਣ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਬੰਦਾਾਂ ਨੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕੀਟਾਣਆਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੀ
ਸੁਵਵਧਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਮਾਸਕ, ਇਸ ਨੰ ਪਵਹਨਣ ਵਾਲੇ ਨੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ









ਮਾਸਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਤੀ ਜਾਾਂ ਵਲਨੇ ਨ) ਦਾ ਬਵਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਇੱਕ "ਵਫਲਟਰ" ਪਰਤ ਵਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਤੰਨ ਪਰਤੀ ਮਾਸਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ ਕਾਫੀ ਵਫਲਟਰ, ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਜਾਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵਫਲਟਰ ਕੱਪੜਾ ਜੋੜੋ।
ਵਬਨਾਾਂ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਸਰੇ ਨੰ ਕੱਟੋ/ਵਬਨਾਾਂ ਵਸਲਾਈ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੋਹਾਾਂ ਪਰਤਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਵਫਲਟਰ ਰੱਖੋ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਚਹਰੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਨੱਕ, ਮੰਹ ਅਤੇ ਠੋ ਡੀ ‘ਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਫੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅੱਖਾਾਂ ਨੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟਾਈ/ਕੰਨਾਾਂ ਦੇ ਲਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਫਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂਵਕ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੈੈੱਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਅਵਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਵਜਸ ਨੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਤੀ)। ਵਖੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਚੋ।
ਅਵਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਦੀ ਅਸਲ ਬਣਾਵਟ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।

ਘਰ ਵਵੱਚ ਬਣਾਏ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ







ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਾਂ ਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ, ਮੰਹ ਅਤੇ ਠੋ ਡੀ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਵਗੱਲਾ ਜਾਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੰ ਬਦਲੋ ।
ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਹੱਸੇ ਨੰ ਛਹੇ ਵਬਨਾਾਂ ਇਸ ਨੰ ਕੰਨ ਦੀਆਾਂ ਲਪਾਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਓ।
ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਨੰ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਿੈਲੇ ਵਵੱਚ ਪਾਓ ਜਾਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਵਸੱਧੇ ਲਾਾਂਡਰੀ ਵਵੱਚ ਪਾਓ।
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੰ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸੁਕਾਓ।

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਕਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ





ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਦਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਵਡਸਪੋਸੇਜਲ ਮਾਸਕ ਨੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮਾਸਕ ਪਵਹਣਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਜਾਾਂ ਮਾਸਕ ਨੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨੱਕ, ਠੋ ਡੀ ਜਾਾਂ ਮੱਿੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਦਓ ਜਾਾਂ ਇਸਨੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਟਕਾਓ।
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ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ' ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਜੀਵਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਜਾਾਂ ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਕੋਵਵਡ 19-ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਵਤੰਨ-ਪਰਤ
ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਿਾਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਕਾਰਜਸਿਾਨ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵੱਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣਾਾਂ (PPE) ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਾਂ ਅੰਦਰਨੀ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਰੀਓਪਵਨੰਗ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਿ ਲੋ ਕ
ਸਾਨੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਿਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਿ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੰ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਨੰ ਵਵਕਲਵਪਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਿ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਪੱਕਅਪ ਸੁਵਵਧਾ ਜਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ




ਵਚਹਰਾ ਢੱਕਣਾ (ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ) ਮਾਸਕ ਦਾ ਵਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਹ ਕਣਾਾਂ ਤੋਂ ਦਵਜਆਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ
ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਨੰ ਇੱਕ ਵਾਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵੱਜੋਂ ਪਵਹਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਮਾਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕਣਾਾਂ ਤੋਂ ਦਵਜਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਵਚਕਾਰ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਨਕਾਸ ਵਾਲਵ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਇਸ ਨੰ ਪਵਹਨਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਕਣਾਾਂ ਨੰ ਕਮਰੇ ਵਵੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਨੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ toronto.ca/COVID19 ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 416-338-7600 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕੋਵਵਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੰ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।
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