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OFFICIAL Dari 

 

 صورت ماسک دنیپوش طرز
How to wear a face mask – Dari 

There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of 

washable fabric and can be re-used. 

 شستشو قابل یها پارچه از یا پارچه یها ماسک. یجراح یها ماسک و یا پارچه یها ماسک: دارد وجود شما ۀاستفاد یبرا صورت ماسک نوع دو

 .شود استفاده تواند یم دوباره و شده ساخته

 جوالی. 22شب، چهارشنبه  55.11 –پوشاندن صورت  – ویکتوریا DHHS برای معلومات بیشتر به

 <https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19> .مراجعه کنید  

ظت حفا از شما و جامعه شما می سازد و (91 -کووید ویروس ) ناکورو در مقابلپوشیدن ماسک صورت یک مانع فیزیکی اضافی 

 .می کند

 استفاده شودسربند  ای دستمالاز پوشش صورت مانند  یگرید ی، ممکن است از شکل هایستاگر ماسک صورت در دسترس ن 

 
 بکنیدکه شما باید  کاری

  بشوییدزود زود دست های خود را 

  5.1 متر از دیگران فاصله بگیرید 

 عالئم خفیف دارید آزمایش شوید، حتی اگر 

 بمانید. اگر احساس مریضی می کنید در خانه 

 قبل از پوشیدن ماسک، دست های خود را بشویید.  

 زیر زنخ، باالی پل بینی و در در  به طور راحتبینی و دهان شما را بپوشاند. باید ماسک که  دقت کنید

 قرار گیرد.شما  روی هردو طرف

 

 .دست نزنیدآن  قسمت پیشرویبه  ه ایددیپوش ی که ماسک راهنگام
                           . دیکن یضدعفون ای بشویید فورا   را خود های دست دست زدید ماسکبه  اگر 

 .شود زانیآو شما گردن دوردر  ماسک نگذارید

 

 .دیکن یضدعفون ای بشویید را خود های دست ولا ماسک برداشتن یبرا

ن بعد بند پایی که دو بند دارد اول ییها ماسک. برداریدبا احتیاط  بندهاباز کردن  ای گوشی ها حلقهاز با گرفتن  را ماسک

 باالیی را باز کنید. بند 

 . دیندازیب دوربردارید و  را آنها دارد، لتریف شما ماسک اگر

ه ستش تا بگذارید شستشو قابل خریطۀ اییکبار مصرف  خریطه کی دردر لباسشویی یا  مستقیمقات کرده و  را ماسک

 .بیندازید دانیزباله  در با احساس مسئولیت را مصرف کباریجراحی  ماسک. شود

 .دیکن عفونیضد یا دییبشو را خود های دست ماسک، برداشتن از بعد 

 .دییبشو ییلباسشو ندهیمواد شو ای( با صابون گرادیدرجه سانت 06را هر روز در آب داغ )پارچه ای صورت های  پوشش

 طور مشترک با دیگر افراد استفاده نکنید ماسک صورتاز 
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