കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഫെയ്സ മാസ്കുകളുഫെ ഉപയയാഗം
എന്താണ ഫകായ ാണ വൈ സ
ക

ൊറ ൊണ വൈ സ് (COVID-19) ഒരു ശ്വൊസറ

ൊശ് സംബന്ധമൊയ അണുബൊധയൊണ്, ഇത്

റരൊഗബൊധിതനൊയ ഒരൊളുകെ ചുമ അകെങ്കിൽ തുമ്മലിൽ നിന്നുള്ള തുള്ളി

ളിലൂകെ ഒരു

ൈയക്തിയിൽ നിന്ന് മകറൊരൊളിറലക്ക് ൈയൊപിക്കുന്നു.
റരൊഗം ബൊധിച്ച ൈയക്തിയിൽ നിന്നുള്ള തുള്ളി

ളുള്ള ൈസ്്തുക്കൾ അകെങ്കിൽ

ഉപരിതലങ്ങളിൽ സ്്പർശ്ിച്ച റശ്ഷം നിങ്ങളുകെ ൈൊയിറലൊ മുഖറതൊ
സ്്പർശ്ിക്കുന്നതിലൂകെയും ഇത് ൈയൊപിക്കൊം.
ഞാൻ ഒരു മാസ്ക ധരിയേണ്ടതുയണ്ടാ?
ഓസ്്റരെലിയയുകെ ചില ഭൊഗങ്ങളിൽ COVID-19-കെ നിരക്ക് ഉയരുന്ന സൊഹചരയതിൽ,
നമ്മളിൽ ചിലർ ഇറപൊൾ കപൊതുൈൊയി മൊസ്് ് ധരിറക്കണ്ടതുണ്ട് - ഇത് ആൈശ്യണ് അകെങ്കിൽ
അങ്ങകന ശ്ുപൊർശ് കചയ്യകപെുന്നു. നിങ്ങളുകെ രപറേശ്കത ഏറൈും പുതിയ ഉപറേശ്ം
പിന്തുെറരണ്ടത് രപധൊനമൊണ്. നിങ്ങളുകെ സംസ്ഥൊനം, രപൈിശ്യ, അകെങ്കിൽ രപൊറേശ്ി
സർക്കൊർ നിങ്ങൾ കപൊതുൈൊയി മൊസ്് ് ധരിക്കണകമന്ന് നിർറേശ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രപറേശ്തൊണ്
നിങ്ങൾ ഉള്ളകതങ്കിൽ, േയൈൊയി അൈരുകെ നിർറേശ്ങ്ങൾ പൊലിക്കു . സംസ്ഥൊന അകെങ്കിൽ
രപൈിശ്യൊ സർക്കൊർ കൈബ്്വസറു ൾ പതിൈൊയി പരിറശ്ൊധിക്കു അകെങ്കിൽ Australia.gov.au
സന്ദർശ്ിക്കു .
വൈ സ് ബൊധിച്ചൈർ അൈരുകെ റരൊഗം
പ

മ്മയൂണിറിയികല മറ് ആളു

രൊതിരിക്കൊൻ മൊസ്് ് സഹൊയിക്കുകമന്ന

നിയരന്തണ നെപെി
ൊരയം രശ്ദ്ധിക്കു

ൊരയം ഓർമ്മിക്കു

ൾക്ക്

. മറ് അണുബൊധ

ൾകക്കൊപം ഉപറയൊഗിക്കുറപൊൾ മൊരതറമ അൈ ഫലരപേമൊ

ൂ എന്ന

.

നിങ്ങൾ മൊസ്് ് ധരിച്ചൊലും ശ്ൊരീരി

അ

ലം പൊലിക്കു

യും, വ

ളുകെ ശ്ുചിതവൈും

ശ്വസന ശ്ുചിതവൈും നിങ്ങൾ പൊലിക്കണം, സുഖമിെൊതറപൊൾ ൈീട്ടിൽ തകന്ന

ഴിയണം.

മാസ്ക ശരിയായി ഉപയയാഗിയേണ്ടത എങ്ങഫെ?
നിങ്ങൾക്കും മറുള്ളൈർക്കും അണുബൊധയുകെ സൊധയത ൈർദ്ധിക്കൊതിരിക്കൊൻ ശ്രിയൊയി
മൊസ്് ് ധരിറക്കണ്ടത് രപധൊനമൊണ്. മൊസ്് ിൽ സ്്പർശ്ിക്കു
കചയ്യു

റയൊ കചയ്യുന്നത് നിങ്ങളുകെ വ

മൊസ്് ് ധരിക്കുന്നതിനുമുപ് വ

ൾ

റയൊ മൊസ്് ് നീക്കം

കള മലിനമൊക്കും.
ഴു

ു

, നീക്കം കചയ്്തതിനുറശ്ഷൈും, നിങ്ങൾ

ഓറരൊ തൈണ മൊസ്് ിൽ സ്്പർശ്ിക്കുറപൊകഴെൊം വ

ൾ

ഴു

മൊസ്് ് ധരിക്കുറപൊൾ, അത് നിങ്ങളുകെ മൂക്കും ൈൊയയും മ യ്ക്കു
തൊെിയിലും, മൂക്കികെ പൊലതിന് മു

.
യും, ഇത് നിങ്ങളുകെ

ളിലൂകെയും, നിങ്ങളുകെ മുഖതികെ ൈശ്ങ്ങളിലും

നന്നൊയി ഒട്ടിറച്ചർന്ന് ഇരിക്കുന്നുകണ്ടന്ന് ഉ പൊക്കു
മൊസ്് ്

ു

.

ഴുതിൽ തൂക്കിയിെൊൻ അനുൈേിക്കരുത്, നിങ്ങളുകെ മൊസ്് ികെ മുൻൈശ്ത്

കതൊെൊതിരിക്കൊനും രശ്മിക്കു

. മൊസ്് ് നനയു

യൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് മൊററണ്ടതുണ്ട്.
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-2ഉപയയാഗ യശഷം ഞാൻ എഫെ മാസക
് എന്താണ ഫെയേണ്ടത?
നിങ്ങളുകെ മൊസ്് ് ഒകരൊറ ഉപറയൊഗതിന് മൊരതമുള്ള മൊസ്് ് ആകണങ്കിൽ, അത് ഒരിക്കൽ
മൊരതം ധരിച്ച് ബിന്നിൽ ഇെു .
ൈീണ്ടും ഉപറയൊഗിക്കൊൈുന്ന തുണി മൊസ്് ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളകതങ്കിൽ, അത്
ഴു ുന്നതുൈകര ഒരു പ്ലൊസ്റ്റി ് ബൊഗിൽ നിറേപിക്കു .
തുണി മൊസ്് ു

ൾ ആകണങ്കിൽ മറ് ൈസ്രതങ്ങൾക്ക് ഒപം ൈൊഷിംഗ് കമഷീനിൽ

ഴു

ൊം.

റസൊപ് ഉപറയൊഗിച്ച് വ ക ൊണ്ട് ഴു ൊൈുന്നതും, ഉപറയൊഗിച്ച് തുണിയ്ക്ക് അനുറയൊജ്യമൊയ
ൂെിയ തൊപനിലയിലുള്ള ജ്ലൈും ഉപറയൊഗിക്കൊൈുന്നതൊണ്.
നിങ്ങൾ ൈീണ്ടും ഉപറയൊഗിക്കുന്നതിന് മുപ് തുണി മൊസ്് ് ഒരു റലൊത് രരയ ിറലൊ തു ന്ന
സ്്ഥലതിറട്ടൊ പൂർണ്ണമൊയും ഉണക്കു .
COVID സുരക്ഷിതമായി ഇരിേുക
നമ്മുകെ

മ്മയൂണിറി

കള സംരേിക്കുന്നതിന്, വൈ സ് പെരുന്നത് തെയൊൻ എെൊൈരും

ഏറൈും രപധൊനകപട്ട മൂന്ന്
•

എൈികെ അയിരുന്നൊലും
മീറർ അ

•

ഴിയുന്ന സമയകതെൊം മറുള്ളൈരിൽ നിന്ന്

ു ഞ്ഞത് 1.5

ലം പൊലിക്കണം.

റസൊപും കൈള്ളൈും ഉപറയൊഗിച്ച് പതിൈൊയി വ
പൊലിക്കു

•

ൊരയങ്ങൾ കചയ്യുന്നത് തുെരണം:

ൾ

ഴു

ി നെ ശ്ുചിതവം

. റസൊപും കൈള്ളൈും ലഭയമകെങ്കിൽ ആൽക്കറഹൊൾ

അെിസ്ഥൊനമൊക്കിയുള്ള ഹൊൻര്

ബ് ഉപറയൊഗിക്കു

. മുഖത് സ്്പർശ്ിക്കരുത്,

നിങ്ങളുകെ വ

മുട്ടിറലക്ക് തുമ്മു

യും ചുമയ്്ക്കു

യ്ക്കുപ

രം വ

COVIDSafe ആപ് രൗൺറലൊര് കചയ്യു
ആളു

. നിങ്ങളുമൊയി അെുത് ഇെപഴ

യും കചയ്യു

.

ിയ

ളുകെ ൈിൈരം സൂേിക്കൊൻ ആപ് സഹൊയിക്കുന്നു.

ഇറപൊൾ മുപ് എന്നറതക്കൊളും, നിങ്ങൾക്ക് ജ്ലറേൊഷറമൊ പനിറയൊ റപൊലുള്ള
ലേണങ്ങളുകണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ ൈീട്ടിൽ തകന്ന തുെറരണ്ടത് ൈളകര രപധൊനമൊണ്. നിങ്ങൾക്ക്
പനി, ചുമ, കതൊണ്ടറൈേന, ശ്വൊസം മുട്ടൽ എന്നിൈ ഉകണ്ടങ്കിൽ ക
പരിറശ്ൊധനയ്ക്ക് ൈിറധയമൊൈു

ൊറ ൊണ വൈ സ്

. COVID-19-കെ ൈയൊപനം ആൈസൊനിക്കൊൻ നമുക്ക്

ഓറരൊരുതർക്കും സഹൊയിക്കൊൻ

ഴിയും.

COVIDSafe ആപ്പിലുള്ള അപ്യേറ്റുകൾ
ഇംഗ്ലീഷിന് പു റമ, അ ബിക്ക്, സിമ്പ്ലിവഫര് വചനീസിലും പരപരൊഗത വചനീസിലും,
ൈിയറ്നൊമീസ്, ക

ൊ ിയൻ എന്നീ ഭൊഷ

ളിൽ COVIDSafe ആപ് ഇറപൊൾ ലഭയമൊണ്. ആപ് ഉെൻ

തകന്ന ഇറൊലിയൻ ഭൊഷയിലും രഗീക്ക് ഭൊഷയിലും ഉെൻ തകന്ന ലഭയമൊ
ക

ൊറ ൊണ വൈ സ് റരൊഗമുള്ള ആളു

ുന്നതൊണ്.

ളുമൊയി സപർക്കം പുലർതിയിട്ടുള്ള ആളു

കള

ആ ൈിൈരം അ ിയിക്കൊൻ COVIDSafe കപൊതുജ്നൊറരൊഗയ ഉറേയൊഗസ്ഥകര സഹൊയിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ആപ് രൗൺറലൊര് കചയ്്തിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ, ആപികല ൈിൈരതിറലക്ക് ആറരൊഗയ
ഉറേയൊഗസ്ഥർക്ക് ആ
ആളു

്്സസ് നൽ

ൊൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമൊനിക്കൊൈുന്നതൊണ്. ശ്രിയൊയ

കള റൈഗതിൽ തിരിച്ച ിയൊനും ബന്ധകപെൊനും വൈ സ് പെരൊതിരിക്കൊനും ഇത്

അൈകര അനുൈേിക്കുന്നു.
COVID-19-ഫെ കു ിച്ചുള്ള കൂെുതൽ ൈിൈരം
ഔറേയൊഗി ഉ ൈിെങ്ങളിൽ നിന്ന് ൈിൈരങ്ങൾ അ ിറയണ്ടത് രപധൊനമൊണ്. health.gov.au
സന്ദർശ്ിക്കു റയൊ, 1800 020 080 എന്ന നപരിൽ National Coronavirus Helpline-റലൊ (നൊഷണൽ
ക ൊറ ൊണ വൈ സ് കഹൽപ്്വലൻ) ൈിൈർതനതിനും േവിഭൊഷി റസൈനതിനും 131 450
എന്ന നപരിറലൊ ൈിളിക്കു .
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