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કોવિડ-19 ચહેરાના માસ્કનો ઉપયોગ 

ઉચ્ચ ગ ણવત્તાવાળા માસ્ક પસુંદ કરો જ ેસારી રીતે બુંધબેસતા હોય અને આરામદાયક હોય. માસ્ક પહેરવાથી, શારીરરક 

અુંતર ઉપરાુંત, રસીકરણ અને અન્ય જાહેર આરોગ્યનાાં પગલાાં, કોરવડ-19ના ફેલાવાને ઘટાડી શકે છે. માસ્ક હુંમેશાું 

મકાનની અુંદર સાવવજરનક જગ્યામાું અન ેજ્યાર ેશારીરરક અુંતર મ શ્કેલ હોય ત્યાર ેબહારના વાતાવરણમાું પહેરવા જ 

જોઈએ.  

  

જાહેર સ્થળોએ માસ્ક જરૂરી છે  

ટોરન્ટો શહેરના પેટાકાયદા 541-2020, જનેે  પેટાકાયદા 664-2020 દ્વારા સ ધારવામાું આવલે છે, તે અન સાર  દરકે 

વ્યરિએ બહ -રહેણાુંક ઇમારતોમાું સામાન્ય રવસ્તારો સરહતનાું તમામ મકાનોની અુંદર સાવવજરનક જગ્યામાું માસ્ક 

પહેરવો અથવા ચહેરો ઢાુંકવો જરૂરી છે. પ્ાુંતીય સરકાર ેપણ  રરઓપરનુંગ ઓન્ટારરઓ એક્ટ  હેઠળ ઇન્ડોર સેરટુંગ્સમાું  

એ જરૂરી બનાવેલ છે કે માસ્ક પહેરવામાું આવે. 

 

કાયયસ્થળની આિશ્યકતાઓ 

રરઓપરનુંગ ઓન્ટારરઓ એક્ટ  તમામ કાયવસ્થળોમાું, એવાું સ્થળો માટે પણ કે જ ેલોકો માટે ખ લલાું નથી, માસ્કનો 

ઉપયોગ જરૂરી બનાવે છે . ટોરન્ટો પેટાકાયદો 541-2020 સુંચાલકો માસ્ક પોરલસી બનાવે તેને જરૂરી બનાવે છે. 

કાયવસ્થળની પાર્શ્વભૂરમમાું આવશ્યક એવા વ્યરિગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો (PPE) ને બદલે કાપડના માસ્ક વાપરી 

શકાતા નથી. 

 

માસ્ક અને સ્ત્રોત વનયાંત્રણ 

જ્યાર ેઆપણે ઉચ્ચ ગ ણવત્તાવાળા, સારી રીતે બુંધબેસતા માસ્ક પહેરીએ છીએ, ત્યાર ેઆપણે અન્ય લોકોને આપણા 

ર્શ્સનનાું સ ક્ષ્મ ટીપાું અને એરોસોલસ  થી બચાવીએ છીએ. આને સ્ત્રોત રનયુંત્રણ કહેવામાું આવે છે અને તે હવામાું અને 

સપાટી પર જુંત ઓના પ્સારને ઘટાડી શકે છે. સારી ગ ણવત્તાવાળા અને બુંધબેસતા માસ્ક તેના પહેરનારને પણ ચેપથી 

બચાવી શકે છે. 

 

કાપડના સારા માસ્કના ગુણો 

 માસ્ક ચ સ્ત રીતે વણાયેલા કાપડના ઓછામાું ઓછા ત્રણ સ્તરો (જમે કે સ તરાઉ અથવા શણના) અથવા વધારાની સ રક્ષા માટે 

રફલટર સ્તર સાથનેા બે સ્તરોથી બનેલા હોવા જોઈએ. 

 વધ  સારી સ રક્ષા માટે મરેડકલ માસ્ક અથવા રરેસ્પરટેરનો રવચાર કરો. 

 તમે કાપડના માસ્કના રખસ્સામાું રફલટરન ું સ્તર ઉમેરી શકો છો. રખસ્સા વગરનો માસ્ક હોય તો, એક છેડો કાપો/ઉકેલી નાખો 

અને બે સ્તરો વચ્ચે રફલટરને ખોસો. 

 તમારો માસ્ક તમારા ચહેરાન ેબાંધબેસતો હોવો જોઈએ, તમારા નાક, મોું અને દાઢીને ખાલી જગ્યા વગર ઢાુંકતો હોવો 

જોઈએ. 

 તમારો માસ્ક આરામદાયક હોવો જોઈએ, ર્શ્ાસ લેવામાું સરળ હોવો જોઈએ અને તમારી દ્રરિને મયાવરદત કરતો ન હોવો 

જોઈએ. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0541.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bylaws/2020/law0664.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.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/report-covid-19-masking-source-control-workers-non-healthcare-settings.pdf?la=en
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 તમારા માસ્ક અને ગાુંઠ/કાનની આુંટીઓ ઉપયોગ દરરમયાન એડજસ્ટ કરવા ના પડે તે માટે સુરવિત રીતે બાંધબેસતા હોવા 

જોઈએ. 

 એવ ું કાપડ પસુંદ કરો જ ેઊું ચા તાપમાને ધોઈ શકાય (દા.ત. સ તરાઉ). 

 એવ ું કાપડ પસુંદ કરો જ ેધોયા અને સૂકાયા પછી માસ્કનો આકાર જાળવી રાખે. 

 

કોવિડ-19ના િધુ જોખમમાાં રહેલા લોકો 

તબીબી માસ્ક, રરેસ્પરટેર અથવા યોગ્ય રીતે બુંધબેસતા કરલેા 3-સ્તરના કાપડના માસ્કની ભલામણ એવા કોઈપણ 

માટે કરવામાું આવે છે જઓે: 

 કોરવડ-19 માટેનો ટેસ્ટ પોરિરટવ હોય અથવા તેનાું લક્ષણો હોય 

 કોઈ એવી વ્યરિની સુંભાળ રાખી રહ્યા હોય કે જમેનો ટેસ્ટ પોરિરટવ આવ્યો હોય અથવા જ ેકોરવડ-19નાું લક્ષણો ધરાવતા 

હોય 

 કોઈ એવી વ્યરિ સાથે ભીડભાડવાળા વાતાવરણમાું રહેતા હોય કે જમેનો ટેસ્ટ પોરિરટવ આવ્યો હોય અથવા જ ેકોરવડ-

19નાું લક્ષણો ધરાવતા હોય 

 કોરવડ-19થી વધ  ગુંભીર બીમારીન ું જોખમ  ધરાવતા હોય 

 પોતાની રહેણીકરણી અથવા કામની પરરરસ્થરતને કારણે જઓે કોરવડ-19ના સુંપકવમાું આવવાન ું વધ  જોખમ ધરાવતા હોય 

નોુંધ: કાયવસ્થળમાું કામદારો માટે PPE આવશ્યકતાઓન ું પાલન કરવ ું જોઈએ. 

આ ઉત્પાદનોની ભલામણ કરિામાાં આિતી નથી 

 ફેસ રશલડ એ માસ્કનો રવકલપ નથી કારણ કે તે તમારા ર્શ્સનના સ ક્ષ્મ કણોથી અન્યને સ રરક્ષત કરત ું નથી. 

 પહેરનાર માટે વધારાની સ રક્ષા તરીકે માસ્ક સાથે ફેસ રશલડ પહેરી શકાય છે. 

 પ્લારસ્ટક માસ્ક તમારા ર્શ્સનના સ ક્ષ્મ કણોથી અન્ય લોકોને સ રરક્ષત કરતા નથી કારણ કે તે ચહેરા પર ચ સ્તપણે બુંધબેસતા 

થતા નથી. 

 એક્િોસ્ટ વાલવવાળા માસ્ક ર્શ્ાસના સ ક્ષ્મ કણોને રૂમમાું ફેલાવી શકે છે. તેઓ અન્યન ું રક્ષણ કરતા નથી અથવા  

કોરવડ -19ના ફેલાવાને મયાવરદત કરતા નથી. 

 ગરદન ઢાુંકવાના પટ્ટા, દ પટ્ટા અથવા બન્દાના, માથા અથવા કાન સ ધીન ેસારી રીતે સ રરક્ષત કરતા નથી, જનેા કારણ ેતે સ્થાન 

પરથી ખસી જવાની અથવા સરકી જવાની શક્યતા વધાર ેરહે છે. તે નાક, મોું અને દાઢીને પણ ખાલી જગ્યા વગરના સ રરક્ષત 

રીતે ઢાુંકતા નથી. 

 ધારમવક આવરણ પહેરનાર વ્યરિઓએ તેની નીચે ચહેરાનો માસ્ક પહેરવો જોઈએ. 

ચહેરાના માસ્કનો યોગ્ય ઉપયોગ 

 માસ્ક પહેરતા પહેલાું અને ઉતાયાવ પછી તમારા હાથ ધ ઓ અથવા સેરનટાઈિ કરો. 

 માસ્કને તમારા નાક, મોું અને દાઢી પર, ખાલી જગ્યા વગર, પહેરો. 

 જો તમારો માસ્ક ભીનો અથવા ગુંદો થઈ જાય તો તેને બદલો. 

 માસ્કના આગળના ભાગને સ્પશવ કયાવ રવના કાનની આુંટીઓ દ્વારા તમારા માસ્કને દૂર કરો.  

 તમારા વપરાયેલા માસ્કને પ્લારસ્ટકની થેલીમાું અથવા સીધા જ ધોવા માટે કપડાું ધોવાની ટોપલીમાું મૂકો. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
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 હૉટ વૉશ સાયકલ અને ડર ાયરનો ઉપયોગ કરીને અન્ય વસ્ત ઓ સાથે દરકે ઉપયોગ પછી કાપડના માસ્ક ધોઈ લો. 

 

માસ્કનો ઉપયોગ કરતી િખતે શુાં શુાં ટાળિુાં 

 તમારા માસ્કને અન્ય લોકો સાથે સરહયારો કરશો નહીું.  

 રનકાલજોગ માસ્કનો ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહીું. 

 જ્યાર ેમાસ્ક પહેયો હોય ત્યાર ેતેને અથવા તમારા ચહેરાને સ્પશવ કરવાન ું ટાળો. 

 તમારા માસ્કને નાક અથવા દાઢીની નીચે, તમારા કપાળ પર ન પહેરો, અથવા તેને તમારા કાનથી લટકાવશો નહીું. 

 બે વર્વથી ઓછી ઉુંમરના બાળકો પર માસ્ક ન લગાવો. 

 જ ેલોકોને ર્શ્ાસ લેવામાું તકલીફ હોય અથવા જઓે સહાય રવના માસ્ક કાઢી શકતા ન હોય તેવા લોકોને માસ્ક ન 

લગાવો. 

એિા લોકો જ ેમાસ્ક પહેરી શકતા ન હોય 

આપણે એવા લોકો પ્ત્યે આદર રાખવાની જરૂર છે જઓે પોતાની ઉુંમર અથવા તબીબી રસ્થરતને કારણે માસ્ક 

પહેરવામાું અસમથવ હોય. વેપારી સુંસ્થાઓ અને સેવા પૂરી પાડનારાઓએ, એવા લોકોને વૈકરલપક સેવાઓ પ્દાન 

કરવાન ું રવચારવ ું કે જઓે માસ્ક પહેરવામાું અસમથવ હોય. વચ્ય વઅલ સેવાઓ, કબવ-સાઇડ રપકઅપ અથવા ઓછા વ્યસ્ત 

કલાકો  દરરમયાન સેવાઓની પેશકશનો પ્યાસ કરો. 

 

માસ્કના ઉપયોગ રવશે મારહતી માટે કેનેડા સરકારની  વેબસાઇટની મ લાકાત લો. 

 

િધુ માવહતી માટે, અમારી ઓનલાઇન મ લાકાત લો અથવા ફોન કરો 416-338-7600.  

 
 

કોરવડ-19 સામે શ્રેષ્ઠ રક્ષણ માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે સાંપૂણય રસીકરણ કરાિો.  

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/

