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स�जर्कल मास्क क बार म� और जािनए (Hindi version) 

सिजकल मा�को बार मा थप जानकारी िलनहोस (Nepali version) 

سرجیکل ماسک سے متعلق مزید جانیں (Urdu version) 

Know more about Surgical Mask

स�जर्कल मास्क आमतौर पर इस्तमेाल �कया जान ेवाला चेहरे का सामान्य मास्क ह ै

सिजकल मा� सामा�तया प्रयोग ग�रन अनहारको मा�को एक प्रकार हो 
سرجیکل ماسک فیس ماسک کی وه قسم ہے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے

 Surgical mask is a type of face mask 
commonly used 

मास्क को ठीक स ेपहनना �सन पथ के स�ंमण को रोकन ेके उपाय� म� स ेएक ह ै
(˜°̨˝˙̂ ˇ ˘̇ ���� 2 ˝�̨ � ̇˘� �� ˘̇ �� ˘̇ ��
 	̇� ��� ˘� ��	���� ��� ˘� ��†“ �) ै

मा� राम्रोसग लगाउन भनको �ासप्र�ासको सक्रमणलाई रो�को लािग एक उपाय हो 
(अनहार मास्क २ बष भन्दा कम उमरका बच्चाहरूको ला�ग सप�रव�ण नगर� �सफा�रस ग�रदन) 

 تنفسی  نالی کے انفیکشن سے بچاؤ کے لییے موثر اقدامات میں سے ایک مناسب
طور پر ماسک پہننا ہے

(بغیر نگرانی کے فیس ماسک کو 2 سالوں سے کم عمر کے بچے کے لیے پہنائے جانے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے)

Wearing a mask properly is one of the measures 
to prevent respiratory tract infection 

(Face mask is not recommended for children under the age of 2 years without supervision) 

अिधकांश मास्क तीन-परत िडजाइन को अपनात ेह िज� सम� एक बाहरी �व-�ितकारक  
परत, क�टाणु� के बाधा के �प म� सवेारत एक मध्य परत और एक आंत�रक  

नमी-अवशोिषत परत शािमल होती ह ै

अिधकाश मा�ल तीन-तह िडजाइन अपनाउछ जसमा बािहरी तरल पदाथ-भकाउन  
तह, कीटाणह�को लािग बाधाको �पमा सवा गन एक म�म तह, र आ��रक 

ओस-अवशोिषत तह समावश गदछ 

والی رکھنے دور کو سیال بیرونی میں جس ہیں اپناتے ڈیزائن کا تہوں تین ماسک  اکث ر
اور ہے، کرتی کام پر طور کے رکاوٹ میں راه کی جراثیم جو تہہ درمیانی ایک  ت ہہ،

ہے ہوتی شامل تہہ والی کرنے جذب نمی ان درونی

Most masks adopt a three-layer design 
which includes an outer ˜uid-repelling layer,
 a middle layer serving as a barrier to germs, 

and an inner moisture-absorbing layer 

N95 मास्क केवल िविश� प�रिस्थितय� म� िच�कत्सा क�मर्य� �ारा उपयोग के िलए  
उपय�ु ह। मॉडल का िनधाै र्रण करन ेके िलए पूवर् उिचत परीक्षण क� आवश्यकता  

होती ह और �िशक्षै ण क� भी �क इस ेकैस ेउपयोग करना ह ै

N95 मा� क वल िविश� प�र�स्थितमा िचिक�ा कमचारीह� �ारा प्रयोगको लािग  
उपय� छ। मोडल िनधारण गन यसलाई पिहल िफट परी�णको आव�क पदछ र 

कसरी प्रयोग गन भनर प्रिश�ण पिन गनपदछ 

 ای ن95 ماسک مخصوص حاالت میں صرف طبی عملے کے استعمال کے لیے
تاکہ ہے ہوتا ضروری کی ڻیسٹ فڻنگ پر طور پیشگی لئے کے اس ہے۔  موزوں

ماڈل کا تعین کیا جا سکے اور اس کے استعمال کی مشق کی جا سکے

The N95 mask is only suitable for use by 
medical personnel in specific  

situations. It requires prior f it test 
to determine the model and 
also training on how to use 

�सन त�ं के स�ंमण को रोकन ेके िलए, सही तरीके स ेमास्क पहनन ेके अलावा, हर समय हाथ� को साफ रखना और खासँी िश�ाचार को बनाए रखना भी महत्वपूणर् ह ै

�ासप्र�ासको सक्रमणलाई रोकथाम गनका लािग राम्रोसग मा� लगाउनको अलावा हातह� पिन सफा राख्न पदछ र सध खकार िनयम पिन पलना गनपदछ 
تنفسی  نالی کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے، ماسک کو موزوں طریقے سے پہننے کے عالوه، اپنے ہاتھوں کو ہر وقت صاف رکھنا اور کھانسنے کے آداب کو پیش نظر رکھنا بھی اہم ہے

To prevent respiratory tract infection, apart from wearing 
a mask properly, it is also important to keep hands clean and maintain cough manners at all times 
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स्वास्थ्य सरुक्षा क�� क� वेबसाइट   
स्वास्थ्य सर�ा व  बसाइट को लागी क न्द्र  

سنڻر  فار  ہیلتھ  پروڻیکشن  ویب  سائٹ 
Centre for Health Protection Website

www.chp.gov.hk 

स्वास्थ्य सरुक्षा क� � का फ े सबुक फैनपेज 
स्वास्थ्य संर�ण फ सब क फ्यानप  जको ला�ग कन् द्र 

سنڻر  فار  ہیلتھ  پروڻیکشن  فیس  بک  فین  پیج 
 Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection 
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