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 ۲۰۲۰ سپتامب   ۱۴

لندصورت های ماسک  در کوینر  

ی از پخش وایرس کورونا )کووید ی صورتماسک ها ن از  (۱۹-میتوانند در جلوگبر ، بخصوص در جاهایی که یک و نیم مبر فاصله گرفتر
ن جاها قرار ذیل است:  کمک کنند.   دیگران مشکل باشد،  مثال چنتر  

 ازدحام های بزرگ •

 میکنند •
ی

 خانه ی که در آن تعداد زیاد افراد زندگ

 یا قطار.  (بس میل) داخل رسویس •

ایط ذیل ممکن است شما   والیتدر   لند، در رسر ن ورتکویبن داشته باشید:  به پوشیدن ماسک ضن  

 زمانیکه داخل شفاخانه میشوید  •

 در یک ساحه دارای محدودیت دیدار میکنید  سالمندان مراقبت از زمانیکه از یک مرکز  •

 زمانیکه از یک خوابگاه )لیلیه( افراد دارای معلولیت در یک ساحه دارای محدودیت دیدار میکنید •

 زمانیکه داکبر یا نرس به شما گفته باشد این کار را انجام دهید •

 . انجام دهید را  ۱۹-ست )آزمایش( کوویدانتظار دارید تزمانیکه  •

 
ید، نبوسید  ید. کوشش کنید افراد دیگر را به آغوش نگبر  بشویید و دو قدم کالن از دیگران فاصله بگبر

ً
و  مهم است تا دست های خود را غالبا

 به آنها دست ندهید. 
  

 نحوه پوشیدن ماسک 

پاک کنید. . پیش از پوشیدن ماسک، دست های خود را با آب و صابون یا با مایع ضدعفوین کننده ۱  
ید. بعد ماسک را در اطراف صورت خود بسته کنید یا حلقه های آنرا دور گوش های خود  ۲ . ماسک را از نوارها یا حلقه های آن بگبر

 بیاندازید. 
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ن صورت شما و ماسک فاصله نباشد. اگر از ماسک ۳ ن شوید که بتر   بپوشاند. مطمت 
ً
ن شوید که ماسک دهان و بینن شما را کامال . مطمت 

خصوص دوران جرایح استفاده میکنید، قسمت مخصوص بینن را دور بینن خود فشار دهید. م  

وی ماسک دست نزنید. زمانیکه  ماسک را برای مدیر که الزم است  در زمان پوشیدن ماسک، به چشم ها، بینن و دهان خود و قسمت پیشر
ورت ن  اشغال بیاندازید. اگر ممکن باشد، ماسک خود را داخل پاکت رسبسته  ، آنرا در سطل آنرا بپوشید  باشد پوشیده باشید و دیگر ضن

ن ماسک در سطل اشغال، دست ها ی خود را بشویید. نموده و آنرا دور بیاندازید. بالفاصله بعد از انداختر  

ماسک ها و بقیه پوشش های صورت که توصیه میشود نواعا  

ین ماسک صورت، ماسک یکبارمرصف مخصوص جرایح است  اگر نمیتوانید  شما میتوانید این ماسک ها از دواخانه ها بخرید.  – بهبر
ماسک جرایح بدست بیاورید، استفاده از هرنوع ماسک کاغذی و پارچه یی درست است. موثرترین ماسک های پارچه یی حد اقل از سه  

ن ممکن نیست، رسبند یا شال گردن ، درصورتیکه  شال رس میتواند کمک کند / الیحه ساخته شده اند. اگر بدست آوردن ماسک پارچه یی نبر
 شما بتوانید بینن و دهان خود را بصورت درست بپوشانید. 

 ماسک پارچه یی خود تان را بسازید

ن ماسک صورت را بفهمید، از  شما میتوانید ماسک پارچه یی خود تان را بسازید.  ین روش ساختر منابع مفید حکومت  اگر میخواهید بهبر
الیا   استفاده کنید.   اسبر

ر ماسک پارچه یی دوباره قابل   استفاده شدنشست 

 ماسک های پارچه یی باید بعد از هربار استفاده شدن شسته شود. 

ین آب مناسب پارچه با دست بشویید.  ن لباس شویی یا با صابون و گرمبر پیش از استفاده این ماسک ها را میتوانید با بقیه لباس ها در ماشتر
ن لباس خشک کن یا در هوای آزاد )روی طناب لباس(، خشک کنید.   دوباره، ماسک پارچه یی را در ماشتر

 خود را با صابون و آب یا با مایع ضدعفوین کننده بشویید. بعد از تماس با ماسک استفاده شده، دست های 

 چند بار باید ماسک صورت را تبدیل کنید 

 ماسک جرایح را نباید دوباره استفاده کنید. 

داشته باشید تا همیشه یک ماسک  کماس دانه  شما میتوانید ماسک های پارچه یی را بشویید و دوباره استفاده کنید. خوب است حداقل دو 
س شما باشد.   پاک در دسبر

زمانیکه شما سفر میکنید یا از جایی دورتر از خانه دیدن میکنید، ممکن است زماین پیش بیاید که شما نمیتوانید فاصله یک و نیم مبر از  
 باید از ماسک استفاده کنید. 

ً
ید که شما میتوانید فاصله یک و نیم مبر از دیگران را  ممکن است زماین پیش بیادیگران را مراعات کنید و بنا

ن ماسک را در   ن یک ماسک را بپوشید، نباید عتر مراعات کنید و الزم به پوشیدن ماسک نباشد. برای مثال، اگر شما صبح بطرف کار رفتر
 برگشت بطرف خانه دوباره استفاده کنید. 

ید یا ماسک های پارچه یی را تا زمانیکه بتوانید آنها را بشویید، در یک کیسه  را در سطل اشغال بیانداز  هماسک های جرایح استفاده شد
 پالستییک نگه داری کنید. 

و اگر ماسک بعد از استفاده قبیل آلوده شده   ،را به دیگران ۱۹-استفاده دوباره از ماسک پارچه یی که شسته نشده باشد، میتواند کووید
ایط جدید، از یک ماسک پاک استفاده کنید. ماسک های پاک تانرا در یک کیسه پالستییک یا   انتقال دهد. حنر به خود تان  باشد  برای هر رسر

 کاغذی نگهداری کنید تا پاک بماند. 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
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ورت دارید؟   به معلومات بیشن  ضر

ورت به   ترجمان رایگان  تماس گرفته ترجمان بخواهید.  13HEALTH (13 43 25 84)شماره  ه داشته باشید، ب  کمک درمورد زبان اگر ضن
 است. 

 
 کمک برای صحت روایر 

 
                                                          MH CALL (1300 64 22 55) 1300تشویش و  ترس داشته باشید و یا پریشان باشید، میتوانید بشماره  ۱۹-درصورتیکه در مورد کووید
ید و یا بشماره  لند  189 188 1800تماس بگبر ن  کویبن

ی
 Queensland Transcultural Mental Health)با مرکز صحت رواین فرا فرهنیک

Centre)  ورت به ترجمان داشته باشید، ید. بعد از ظهر، از دوشنبه ایل جمعه باز است( تماس بگبر   ۴:۳۰صبح ایل  ۸:۳۰)از ساعت اگر ضن
 میتوانید ترجمان بخواهید. 

 


