
করবেন না
FRS মাস্কটি নাকের ননকে পরা।

করবেন না
আপনার থুতনন উন্ুক্ত রাখা।

করবেন না
পাকে ফা াে ররকখ

এটি আলগাভাকে পরা।

করবেন না
এমনভাকে পরা যাকত তা শুধু 

আপনার নাকের েীর্ষকে রেকে 
রাকখ।

করবেন না
এটিকে আপনার থুতননর ননকে 

নানমকে গলার োকে ররকখ 
রেওো।

সঠিক মাস্ক

রোনভড-19 সকেতন হন

ককভাবে আপনার ফ্লু ইড  
ররকিস্ট্ান্ট সারিজিকট্াল  
মাস্ক পরবেন 

এেটি মাস্ক পরার আকগ এেং পকর সেসমে আপনার হাত ধুকে ননন

এই রেক্রে আসা সমস্ত স্াস্থ্য েমীমী , আগত 
েথ্যনক্ত ো ররাগীকেরকে সমস্ত প্রকেেপকথ ফু্ইড 
ররনিস্থ্যান্স সারিজিেথ্যাল (FRS) মাস্ক প্রোন  
েরা হে এেং তা অেশট্ই পকর থােকত হকে,  
যনে না আপনার তা না পরার এেটি 
নেনেৎসাগত োড় থাকে।
একটি FRS মাস্ক পরার সময়, সেসমে  
রনিন নেেটিকে বাইররর দিরক রাখরবন  
এবং ধাতব ব্ান্ডটিরক আপনার নারকর  
উপরর রাখরবন।

আপনার কিট হবছে কক না যাচাই কবর কনন

যাচাই করর দিখুন দয, এটি সহরে দিট হরছে দক না  
এবং আপনার নাক ও মুখ দেরক শুরু করর দনরচ  
েুতদন পয্যন্ত সম্পূর্যভারব দেরক রাখরে দক না।

আপনার মুরখর চারপারে, িা াস বা  
বন্ধনীগুদিরক িা াক না দররখ েক্ত করর বাাধুন  
যারত এটি ভারিাভারব আটরক োরক। যদি 
 সুরতাগুদি োরক, ভারিাভারব দিট হওয়ার 
 েন্ দসগুদিরক মাোর উপররর অংরে  
ভারিাভারব বাাধুন। মুরখর আবররটিরত  
স্পে্য বা দসটিরত দকেু করবেন না যখন তা পরর আরেন।

কনরাপবে র�ালা
FRS মাস্ক দখািার েন্ কারনর 
দিরত বা বন্ধনী ব্বহার করুন।

আপনার মারস্কর 
সামরনর অংে স্পে্য 
করবেন না যখন 
আপদন তা খুরি 
রাখরবন।

FRS মাস্ক রিলা
FRS মাস্কগুদিরক 

সবসময় যোযেভারব 
একটি েঞ্ারির 

বারসে দিিুন।

কনরাপে থাকার িনট্ এই পরামশ্শগুকল রমবন চললুন:

আপনার FRS মাস্ক ধরার আকগ এেং 
পকর সেসমে আপনার 

হাত ধুকে ননন।

আপনার FRS মাস্ক রনাংরা, রভিা ো 
ক্ষনতগ্রস্ত হকল, 

সেসমে তা েেকল ননন।

অেথ্যেহৃত FRS মাস্কগুনলকে 
এেটি মুখ েন্ধ পনরষ্ার

ওোটারপ্ররুফ েথ্যাগ, রযমন এেটি 
নিপলকে ভকর ননকির সাকথ রাখুন।

েথ্যেহৃত FRS মাস্কগুনলকে
রাখার িনথ্য এেই ধরকনর 
এেটি েথ্যাগ সাকথ রাখুন।

 

সবসময় আপনার হাত পদরষ্ার 
করার কো  
ভুিরবন না... 

... এবং সামাদেক িপূরত্ব বোয় 
রাখুন।

2 দমটার
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