कोरोना भाइरस रोग 2019
रोकथाम

मुख छोप्ने टालो/मास्क लगाउँदा वा लगाएपिछ
गनर् ह�ने र गनर् नह�ने कुराह�

थप जानकारीका लािग 1-833-4-ASK-ODH मा कल गनर्ुहोस् वा coronavirus.ohio.gov मा जानुहोस् ।
COVID-19 बाट सङ्क्रिमत के ही मािनसह�मा कुनै पिन ल�ण ह�ँदनै र ितनीह�ले आफू आसपास रहेका अन्य मािनसह�मा बोल्दा, खोक्दा, हाच्छ्युँ गदार् वा अन्य त�रकाले
भाइरस सानर् सक्छन् ।
त्यसैले COVID-19 फै लने दर कम गनर् रोग िनयन्त्रण तथा रोकथाम के न्द्र (CDC) ले सबै मािनसह�लाई िकराना पसल सावर्जिनक स्थानह�मा जाँदा मुख छोप्ने टालो (मास्क)
लगाउन सझु ाव िदएको छ ।

6 िफट

तपाईलें मास्क लगाउनभु एको छ भने पिन
6 िफटको सामािजक दरू ी कायम राख्ने
अभ्यास गनुर्होस् ।

घरायसी वा सामान्य सामग्रीबाट बनेको मख
ु छोप्ने
टालो वा मास्क िकन्नुहोस् । कपडाको एकभन्दा बढी
लेयरले बनेको मास्क प्रयोग गनुर्होस् तािक गदार् उ�
मास्क धँदु ा वा मेिसनबा ड्राइ गराउँदा नखिु म्चयोस् ।

मास्क मख
ु मा राम्रोसँग टाँिसने गरी लगाउनहु ोस् तर
िवना अवरोध सिजलैसँग सास फे नर् सिकन्छ भन्ने कुरा
सुिनि�त गनर्ुहोस् । मास्कलाई टाउको पछािड वा
कान पछािड राम्रोसँग बाँध्नहु ोस् ।

मास्क तेसोर् गरी नलगाउनहु ोस् । मास्कले तपाईको
ं
नाक, मख
ु र िचउँडो सधै ँ छोिपने गरी लगाउनुहोस् ।

मास्क लगाउनुअिघ र फुकाल्ने िबि�कै हात
धनु हु ोस् ।

मास्कलाई वािशङ मेिसनमा िनयिमत �पमा
धनु हु ोस् ।

२ वषर्मुिनका बालबािलका वा सहायता िवना मास्क
खोल्न नसक्ने व्यि�ह�लाई पिन कपडाको मास्क
नलगाइिदनुहोस् ।

मास्क लगाउँदा मास्कमा नछुनुहोस् । मास्कमा
छुनभु यो भने पिन त�ु न्तै हात धनु हु ोस् ।

मास्कलाई नाकमिु न खस्कन वा िचउँडोभन्दा
तल आउन निदनुहोस् ।

मास्क लगाएका बेला कानमा अड् याउने िफ�ा
नखोल्नुहोस् ।

मास्क फुकाल्दा आँखा, नाक वा मख
ु मा
नछुनुहोस् ।

तपाईको
ु वा खकारले
ं मास्क धोएका कारण वा थक
िभजेको छ भने उ� मास्क नलगाउनुहोस् ।

लेयरह�

सास फे रे पिछ उ� सास बािहर िनस्कने भल्भह�
भएका मास्कह� छनौट गनर्हु ोस् । यसबाट
भाइरसका कणह� बािहर िनस्कन्छन् ।

फे स िसल्डको प्रभावका�रताबारे हालसम्म के ही
जानकारी छै न ।

तपाई ं घाँटीसिहत छोप्ने मास्क (गेटर)
लगाइरहनभु एको छ भने दईु लेयरको गेटर
लगाउनुहोस् वा दईु लेयरको बनाउन यसलाई
फोल्ड गनुर्होस् ।
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रोग िनयन्त्रण तथा रोकथाम के न्द्रबाट प्रा� थप जानकारी: https://www.cdc.gov/coronavirus

