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مقصد

ماسک کے الزمی استعمال کے بارے میں ہدابات

اس دستاویز کا مقصد عوام کو کووڈ۔19کی موجودہ وتا کے دوران چہرے کو ماسک سے ڈھا نپنے کے لنے ہدایت فراہم کرتا ہے۔

پ ِس م تظر

عام استعمال ہونے واال ڈسپوز ایتل فیس ماسک ( جسے سرج تکل فیس ماسک تا متڈیکل فیس ماسک بھی کہا جاتا ہے) طبی جدمات بہم بہنچانے والے
کارکتان کو جراییم سے یچانے کے لنے فراہم کردہ سامان کا حصہ ہے۔ ہسپتال میں اس کا استعمال ا یسے مریضوں کے منہ اور تاک کو ڈھا نپنے کے لنے
ٓ
بھی کتا جاتا ہے ،جن سے کسی م تعدی ییماری بھتلنے کا امکان ہو۔ اب ا یسے شواہد سا منےا جکے ہیں جن کے مطابق کووڈ۔19سے متایرہ شخص عالمتیں
ظاہرہونے سے کچھ عرصہ بہلے سے چھپتکنے ،کھایسنے تا تات کرنے کے دوران یہ وایرس جارج کر تا سروع کر سکتاہے۔ ٰلہذا موجودہ صوریچال میں کسی
ٓ
کے لنے بھی یہ تات یقین سے کہتا مشکل ہے کہ اتا وہ کووڈ۔ 19کے وایرس سے متایر ہے اور ماجول میں یہ وایرس جارج کرنے کا تاعث ہے تا
بہیں۔

زکام ،زکام جیسی ییماری  ،اور ایسانی کوروتا وایرس کا مطالعہ اس تات کا ی پوت فراہم کرنے ہیں کہ ماسک کے ذر یعے متایرہ شخص سے دوسرے افراد
میں وایرس کے بھتالؤ کو کم کتا جاسکتا ہے۔ موجودہ وتانی صوریچال میں دایشمتدی کا یقاضا بہی ہے کہ ہم ایبی بھوک اور تلعم کی چھتپ پوں کو دوسرے
ب
افراد تک ہنچنے سے رو کنے کے لنے ا ینے چہروں کو ماسک سے ڈھایپ کر رکھیں ۔ یہ عمل ہمیں بھی دوسروں کے تاک اور منہ سے جارج ہونے والے
ٓ
قطروں کی زد میں انے سے یچا سکتا ہے۔ کبی ممالک ا ینے عوام کے لنے ان حقاطبی تدابیر کا یقاذ سروع کر جکے ہیں۔

عام ہدابات

• تاد رکھیں کہ ماسک کا استعمال افراد کے درمتان مخفوظ فاضلہ رکھنے اور ہابھوں کی تار تار صقانی جیسی اجپتاطوں کا مپتادل بہیں ۔
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• ہسپتال میں موجود تمام طبی عملہ افراد کے درمتان مخفوظ ف ؒاصہ رکھنے اور جراییم سے یچ ٗاو کے لنے یجویز کر دہ استا ء کے استعمال کی ہداتات یر
عمل کریں اور وہاں کے مریض اس تارے میں ا ینے ڈاکیر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔
َ
ٓ
• عوامی مقامات جیسے سڑکیں ،مسچدیں ،تازار ،سایتگ مالز اور عوامی ذرا یع امدورفت متال یس ،رتل گاڑی تا چہاز وعیرہ استعمال کرنے وفت
ماسک بہپتا سب کے لنے الزمی ہے۔
• کو وڈ۔ 19کے متایرہ اور ممکنہ مریض ڈسپوزیتل فیس ماسک ضرور بہتیں تاکہ ان کے ارد گرد موجود افراد کے سایس لپنے  ،تات کرنے ،
کھایسنے تا چھپتکنے وفت یکلنے والے چھتپ پوں سے مخفوظ رہ سکیں۔
• ییماری (ایفتکشن)کے ممکنہ بھتالؤ کو کم کرنے کے لنے تمام افرادتات ج یت کرنے وفت ماسک کا استعمال ضرور کریں۔

• دوسروں کے مقا تلے میں ا یسے افراد کو کوروتا وایرس سے سدتد ییمارہونے کے حطرات زتادہ ہیں جن کی عمر 60سال تا اس سے زتادہ ہے اور
جاص طور یر جن میں تلڈ یریشر ،دل اور بھپی ھڑوں کی ییمارتاں ،ذتای تطس تا سرظان کی ییمارتاں موجود ہیں ۔ا یسے افراد کے لنے ضروری ہے کہ

وہ گ ھر یر رہیں اور تاہر یکلنے کی صورت میں ماسک کا استعمال ضرور کریں۔
• اتک تار ماسک بہپنے کے یعد ماسک چہرے کا حصہ یضور ہوتا ہے ٰلہذا استعمال کے دوران اس کو تار تار ہابھ لگانے سے گریز کریں۔ ماسک کو
چھونے کی صورت میں ا ینے ہابھوں کو ضاین اور تانی سے اچھی طرح دھونیں۔
ٓ
• ماسک گتدا تا نم الودہ ہو جانے بو اس کا استعمال یرک کردیں اور اسکی جگہ یتا ماسک بہتیں۔
ٓ
• زی ِر استعمال ماسک کو بھپتکنے وفت جراییم الودہ استاء کو بھکانے لگانے کے لنے جاری کردہ ہداتات یر عمل کریں۔ دھو کر دوتارہ استعمال ہو
سکنے والے ماسک کو یتد تالستک یتگ میں یتد کر کے اس کے لنے مچ تص کی گبی ج یب تا ہپتڈ یتگ میں سپیھال لیں۔
• وہ ج یب تا جگہ چہاں گتدا ماسک دھونے تا ضا یع کرنے سے بہلے رکھا گتا  ،اسے دھونے یغیر کسی اور مقصد کے لنےاستعمال مت کریں ۔
• N95ماسک طبی عملہ ان مخضوص جاالت میں استعمال کرتا ہے چہاں کووڈ۔ 19جیسی ییماربوں کے بھتلنے کا ستگین حطرہ ہو۔ اس ماسک
ٓ
کا فاتدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اپ کو اس ضمن میں دی گبی ہداتات کے مطابق کئیر فٹ نیسٹ یر بورا ایرنے کے یعد استعمال
کتا جانے۔

گھر کےا بدر ماسک کا استعمال

کو وڈ۔19کا ممکنہ مریض تا وہ لوگ جن میں اس ییماری کی ہلکی عالمات موجود ہوں ،متدرجہ ذتل ہداتات یر عمل کریں:
• کھانے نپنے ،چہرہ دھونے  ،سپو کرنے اور بہانے کے عالوہ تمام وفت ماسک کا استعمال الزمی ہے۔ گتدے تا نم ہونے کی صورت میں ماسک
کو ضا یع کردیں اور یتا ماسک استعمال کریں۔
• ا یسے افراد جو ماسک بہیں بہن سکنے ،ان کے لنے ضروری ہے کہ وہ کھایسنے اور چھپتکنے کے دوران اجپتاط کی جانے والی اجپتاطی تدابیر یر عمل
بیرا رہیں۔ یہ ہدتات سایس سے م تعلقہ حقط ِان صحت کے رہیما اصولوں کا مطالعہ کریں۔ اس موقع یر یہ تاد دہانی کرواتا ضروری ہے کہ چھپتکنے

تا کھایسنے کے دوران چہرے کو تازو سے ڈھا نپنے کے یعد ضرف ہابھ دو لپتا کافی بہیں۔
کوود۔ 19سے متایرہ افراد کی دتکھ بھال کرنے والے تا مسینہ افراد کے سابھ گھر میں رہنے والے افراد:
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• ماسک کا استعمال یقپبی یتانیں اور دوسروں سے چھ فٹ کا فاضلہ یرفرار رکھیں۔

ہسپ تال کے ابدر ماسک کا استعمال

ا یسے افراد جن میں کووڈ۔ 19کی عالمات موجود ہوں ،ہسپتال جانے وفت متدرجہ ذتل تابوں کا جتال رکھیں:
• ہسپتال میں موجودگی کے دوران مسلسل ماسک بہن کر رکھیں اور ضرف ا ینے ڈاکیر کی ہداتات کے مطابق ماسک اتاریں۔

ماسک پہپ نے اور ابارنے کا طریقہ

• ماسک کو چہرے یر اسطرح بہتیں کہ یہ منہ اور تاک دوبوں کو ڈھایپ لے۔ اس تات کا دھتان رہے کہ چہرے اور ماسک کے ینچ کم سے
کم فاضلہ ہو۔

ٓ
• اتارنے کے لنے ماسک کو سا منے سے تکڑ کے اتارنے کی یچانے ینچھے سے اتاریں اور کوشش کریں کہ ماسک اپ کے جشم تا کیڑوں کو یہ
چھونے۔

• ماسک کو اتارنے کے یعد ا ینے ہابھوں کو ضاین اور تانی سے اچھی طرح دھونیں۔
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Note: The above recommendations are being regularly reviewed by the Ministry of National Health
Services, Regulations & Coordination and will be updated based on the international & national
recommendations and best practices.
The Ministry acknowledges the contribution of Dr. Saira Kanwal, Irfan Mirza, and HSA/ HPSIU/ NIH
team to compile these guidelines.
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