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কোভিড-19: ফেস মাস্কের ব্যবহার
ফেস মাস্ক পরার পাশাপাশি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখলে এবং জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে
কোভিড-19 ছডানোর হার কম করা যেতে পারে। যেখানে শারীরিক দূরত্ব রাখা সম্ভব হবে না সেখানে সব সময় মাস্ক
পরে থাকতে হবে।

জনবহুল স্থানে মাস্ক পরতে হবে
টরন্টো শহরের একাধিক আবাসিক ভবন থাকা অঞ্চলে সর্বজন ব্যবহৃত স্থান সহ একসঙ্গে বহু মানুষের জমায়েত
হওয়া কক্ষ বা স্থানে সবাইকে উপবিধি 541-2020 ও উপবিধি 542-2020 অনুযায়ী মাস্ক পরতে হবে। প্রাদেশিক
সরকারকেও নিশ্চিত করতে হবে যে রি-ওপেনিং ওন্টারিও অ্যাক্ট অনুযায়ী একসঙ্গে বহু মানুষের জমায়েত হওয়া কক্ষ
বা স্থানে সবাই যাতে মাস্ক পরে থাকেন।

মাস্ক ও উৎস নিয়ন্ত্রণ
আমরা সবাই যখন আমাদের নিিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা ড্রপলেটকে ঢেকে রাখার জন্য মাস্ক পরে থাকি,
তখন বাতাসে ও অন্যান্য সারফেসে জীবাণু ছডিয়ে পডাকে কম করার জন্য উৎস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কোনও-কোনও
মাস্ক পরলে, তা পরে থাকা ব্যক্তি সংক্রমণ থেকেও রক্ষা পেয়ে থাকেন।

ভাল কাপডের মাস্কের বৈশিষ্টয
্










আঁটোসাঁটো করে বোনা কাপডের (যেমন সুতি বা লিনেন) অন্তত দু’টো পরত দিয়ে মাস্ক তৈরি করতে হবে। সম্ভব
হলে দুই পরতের মাঝখানে ‘ফিল্টর’ হিসাবে আরও একটা পরতও দেওয়া যেতে পারে। তিন পরতের মাস্ক পরলে
আরও বেশি সুরক্ষা পাওয়া যাবে।
একটা পকেট থাকা মাস্কে একটা ডিসপোজেবল কফি ফিল্টার, পেপার টাওয়েল বা বারে-বারে ব্যবহার করতে পারার
মতো ফিল্টার কাপড লাগিয়ে রাখুন।
পকেট না-থাকা মাস্কের একটা দিক কেটে/একটা দিকের সেলাই খুলে দু’টো পরতের মাঝখানে একটা ফিলটার গুঁজে
দিন।
আপনার মাস্ক এমন হতে হবে যাতে সেটা আপনার মুখের সঙ্গে খাপ খায় এবং নাক-মুখ-চিবুককে ঢেকে রাখে, সেই
সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে কোথাও কোনও ফাঁক যেন না-থাকে।
আপনার মাস্কটা আরামদায়ক হতে হবে, এটা পরে যাতে ভাল করে নিিঃশ্বাস নেওয়া যায়, এবং এটা যেন আপনার
চোখের সামনে কোনও বাধা সৃষ্টি না-করে।
মাস্ক পরে থাকা অবস্থায় যাতে বারে-বারে ঠিক করতে না-হয় তার জন্য মাস্ক বেঁধে রাখার সুতো/কানে আটকে
রাখা ফাঁস যেন ঠিকঠাক বসে।
এমন কাপড বেছে নেবেন যেটাকে উচ্চ তাপমাত্রায় ধোয়া যাবে (যেমন সুতি)। টানলে বড হয় এমন কাপড ব্যবহার
করবেন না।
এমন কাপডের মাস্ক তৈরি করুন যেটাকে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পরও তার গডন ঠিক থাকে।
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বাডিতে কীভাবে মাস্ক তৈরি করা যায় সে-ব্যাপারে জানতে কানাডা সরকার এর ওয়েবসাইট দেখে নিন।

মাস্ক ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি







মাস্ক পরা এবং তা খোলার আগে নিজের হাত ধুয়ে নিন বা স্যানিটাইজ করে নিন।
মাস্কটাকে নিজের নাক, মুখ ও চিবুকের উপর রাখুন, দেখবেন কোনও ফাঁক যেন না-থাকে।
মাস্ক ভিজে গেলে বা নোংরা হয়ে গেলে বদলে ফেলুন।
মাস্কটাকে সামনে থেকে না-ধরে কানের দিকে থাকা ফাঁসটাকে ধরে মাস্ক খুলবেন।
ব্যবহার করা মাস্কটাকে পরে ধুয়ে রাখার জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগে বা সোজা লনড্রি বিনে রেখে দিন।
অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কাপডে মাস্ক ধুলে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন এবং ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নেবেন।

মাস্ক পরার ক্ষেত্রে কী-কী করা যাবে না







একটা মাস্ক একাধিক লোক মিলে ব্যবহার করবেন না।
ডিসপোজেবল মাস্কটিকে একবারের বেশি পরবেন না।
মাস্ক পরে থাকার সময় নিজের মুখ ও মাস্কে হাত দেবেন না।
মাস্কটাকে নাক ও চিবুকের নীচে রাখবেন না বা কপালে তুলে রাখবেন না বা কান থেকে ঝুলিয়ে রাখবেন না।
দু’বছরের কম বয়সী শিশুদের মাস্ক পরাবেন না।
যাঁদের শ্বাসকষ্ট আছে এবং যাঁরা অপরের সাহায্য ছাডা মাস্ক খুলতে পারেন না, তাঁদের মাস্ক পরাবেন না।

এইসব লোকেদের কোভিড-19 হওয়ার ঝুঁকি বেশি
কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার পরিস্থিতির ফলে যেসব লোকের কোভিড-19 হওয়ার ঝুঁকি বেশি অথবা যাঁদের কোভিড-19
থেকে হওয়া গুরুতর অসুখ হওয়ার প্রবণতা আছে তাঁরা তিন পরতের মাস্ক পরলে ভাল হয়। যদি পাওয়া যায়, তাহলে
মেডিক্যাল মাস্কও পরতে পারেন।

কর্মক্ষেত্রে আবশ্যিক নিয়ম
কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) পরা আবশ্যিক হলেও কাপডের মাস্কও পরতে হবে। বহু মানুষের
জমায়েত হওয়া কক্ষে বা চারদিক ঢাকা স্থানে কর্মীরা সহ সবাইকে রি-ওপেনিং ওন্টারিও অ্যাক্ট অনুযায়ী মাস্ক
পরতে হবে।

যাঁরা মাস্ক পরতে পারেন না
যাঁরা বয়স জনিত কারণে বা কোনও অসুস্থতার জন্য মাস্ক পরতে পারেন না, তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে
হবে। যাঁরা মাস্ক পরতে পারেন না, তাঁদের বিকল্প পদ্ধতিতে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব
ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ও পরিষেবা প্রদানকারীদের নিতে হবে। কার্ব-সাইড পিক-আপ বিকল্প ব্যবহার করে
দেখুন বা পিক-অফ সময়ে পরিষেবা প্রদান করুন।
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যেসব জিনিস ব্যবহার করা যাবে না






ফেস শিল্ড কখনই মাস্কের বিকল্প হতে পারে না, কেননা এটা পরলেও আপনার নিিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে
আসা ড্রপলেট অপরের উপর গিয়ে পডেই। যিনি মাস্ক পরে আছেন, তিনি অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য ফেস শিল্ড
পরতে পারেন।
প্লাস্টিকের মাস্ক পরলেও আপনার নিিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা ড্রপলেট অপরের উপর গিয়ে
পডবেই, এবং এই মাস্কগুলোকে বারে-বারে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য পরিষ্কার বা সংক্রামক মুক্ত করা
যায় না।
যিনি এগজস্ট ভাল্ভ থাকা মাস্ক পরে থাকেন, তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দে নিিঃশ্বাস নিতে পারলেও তাঁর নিিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা কণা পুরো ঘরে ছডিয়ে পরতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য, আমাদের toronto.ca/COVID19 দেখুন বা 416-338-7600 নম্বরে ফোন করুন।
COVID Alert অ্যাপ ডাউনলোড করে নিন। আপনি যদি এমন কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন যাঁর কোভিড-19
ধরা পডেছে, তাহলে সেটা আপনাকে এই অ্যাপের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
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