
-سی ڈی سی نے کپڑے سے نا ک منہ تک چہره ڈها نپنے کی تنبيہ کی ہے

ضروری ايک رکهنا صلہ فا باہم کيليۓ تهام روک کی وايرس کرونہ اگہرچہ

ہے کعمل نا لوگ کہ ہے کی تنبيہ نے کنٹرول ڈيذيز فار سنٹر وجود با اسکے

پہنيں ضرور کپڑا کيليۓ ڈهانپنے کو جگہوں-منہ عوامی کی معمول لخصوص با

جاتارکهناہموارفاصلہفوٹ6پرجيسا کہ سبزی کی دوکان ہو گئ جہاں ہو مشکل

-ہے

آپکےکپڑے کے بنے ہوۓ ناک منہ تک چہره ڈها نپنے والے ماسک مقصد کا

يہ-ارد گرد کے لوگوں کو بچانا بهی ہے ہے ميں علم آپکے ہونا انفکٹڈ آپکا آيا

نہييں ہے دونوں صورتوں ميں يہ آپکے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکهتا

-ہننے کا مقصد پہننے والے کو محفوظ رکهنا نہيں ہےاسکو پچناچہ-ہے

کيوں تنبيہ کی ڈهانپنے کو چهرے سے منہ ہے؟ناک گئ دی

رونما عالمات کی وائرس کورونہ جنکو افراد ايسے سے بہت کہ ہے بتاتی تحقيق

کرہوئابهی نہ بهی مبتال اسميں کو لوگوں دوسرے ميں علمی ال بهی تب ہوں

باہماس سے مراد يہ بهی ہے-سکتے ہيں اگہر ہے سکتا پهيل بآسانی وائرس

کهانسنے يا بولنے،چهينکنے لخصوص با جاۓ رکها نہ خيال کا رکهنے فاصلہ



یابهی ظا ہر بهی نہ ہوئ ہوں تب بهتسے اگہرچہ ابهی ان پر وائرس کی عالما

-وه دوسروں کيلۓ خطر ناک ثابت ہو سکتے ہيں

يليۓکی ہے کہ ہر حال ميں عوامی جگہوں پرجانےچناچہ سی ڈی سی نے تنبيہ ک

ہے مشکل جہاں جاۓ کرجايا ڈهانپ چہره سے منہ ناک کہ ہے امر ضروری

-فاصلہ ہموار رکهنا

ہميہ ہدايات ناک منہہ سے چہرے ہی تب اور ہيں ضروری اشد کی ڈهانپنے کو

-کا مقا بلہ اور روک تهام کر سکتے ہيں19-صرف کووڈ

ناک منہ کو ڈهانپنے کا مطلب ہرگز يہ نہيں کہ با ہم فاصلہ نہ رکها جاۓ اور يا

دهونےسے کرتےپهرهاته کهانسی ، مارتے چهينک پهر يا اور جاۓ کيا گريز

-ها جاۓاحطياط کو ملحوظ خاطرنہ رک

-ناک منہ سے چہرے کو ڈهانپنے کا انتظام کرنے کا طريق

منہ ناک خود سے بينڈ ربڑ اور شرٹ ٹی اشياجيساکہ موجود ميں گهر بآسانی آپ

س بنا ماسک واال ڈهانپنے کو چہرے کريں-کتے ہيںسے حاصل ہدايات پر يہاں

نہ کيليۓ کسطرح ماسک بنانا ہے۔کہ ناک م



سیتوريسپيريٹرکافی قليل مقدار ميں هيں95-اينچونکہ سرجيکل ماسک اور

طبی ئ انتہا ديگر اور کونرسوں،ڈاکٹروں ماسکوں ان کہ ہے کيا متنبہ نے ڈی

-امداد کے املے کے ليۓ چهوڑ ديا جاۓ

ہے؟چہرے تکناک منہ پہننا کيسے کپڑا کا ڈهانپنے

ماسک: واال ڈهانپنے منہ ناک

-پورا آنا چاهيۓپراطرافمکمل اوربآسانی آپکےچہرے کے

-کر ليںکی  يا پهرلوپس کی مدد سے اس کو کانوں پر چڑها کر محفوظتنيوں

کريں۔کپڑے کی کچه شامل تيهيں

کے-واری کے بنا سانس آنا چا ہيۓآپکوکسی بهی رکا وٹ يا دش کپڑے اس

اسکیاماسک کومشينی دهالئ اور ڈرائر ميں ڈ چاہيۓاور رہنا صحيح بهی کر ل

-چا هيۓشکل ميں تبديلی نہيں آنی

،ناک،جب يہ چہره ڈهانپنے کا کپڑه اتاريں تو م آنکهوں اپنی آپ کہ رہيں حطاط

چهوئيں نہ کو اور اسکو اتارتے ساته ہی ہاته ضروردهوئيں۔منہ

پر-يہ ناک منہ سےچہره ڈهانپنے کا کپڑا ہر روذ دهلنا چاہئے امر اس دهلنا اسکا

ايک-اسکو کتنا استعمال کرتے ہيںبهی منحصر ہے کہ آپ کام کا دهونے اسکو

-مشين آسانی سے کر سکتی ہےدهالئ والی



-مندرجہ ذيل افراد يہ ناک منہ ڈها نپنے کا کپڑاہر گز استعمال نہ کريں

-دو سال سے کم عمر بچوں سے اسکو دور رکهيں

ہوش ياپهربے اور ہورہاہو مشکل لينا سانس جسکو انسان وه ہو اسکو استعمالہر

-نہيں کر سکتا

-سپينش ميں دی گئ ہدايات کو سنيں

-ہندی ميں دی گئ ہدايات کو سنيں

-با خبر رہيں

703-267-3511 کے ڈپارٹمنٹ هيلته کيلۓ سوالوں متعلق سے وائرس کرونہ

کريں پرکال نمبر کے سنٹر کال

ہو کهال روز ہر تک بجے سات شام کر لے سے بجے نو صبح اوريہ ہے تا

-ڑهےنو سے لےکرشام پانجه بجے تک کهال ہوتا ہےساصبحويک اينڈ پر

کريںپر888777ٹيليفون نمبر ٹکسٹ سے موبائل

-معلومات حاصلنيسے تاذه تریکاؤنٹکسياورفئرف  FFXCOVID



ffxcovid@fairfaxcounty.gov درپايسوال اورامر ليمیہو تو اشيکوئ

-ںيپر رابطہ کر

روذ کے جمعہ سے سونوار ہے ہوتا بهرتی کوئ نہ کوئ پر اکاونٹ ميل ای اس

-آٹه بجے سے لے کر شام چهے بجے تکتک صبح

-سٹاپ معلومات کا وسيلہ ہے-وزٹ کريں کرونہ وائرس ويب پورٹل جو کہ ون

کرونہ19-مذيد معلومات حا صل کريں کووڈ ڈپارٹمنٹ هيلته ميں بارے کے

فيکس-حے پرقيو کے صف-اے-ائرس ويب پيج پراور ايفو فير کريں فولو

کے بک فيس کے ڈپارٹمنٹ هيلته پراور صفحہ بک فيس کے گورنمنٹ کاؤنٹی

-صفحہ پر

فولو کريں @ فئر فيکس کا ؤنٹی اور @ فئر فيکس هيلته ٹوٹر پر






