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 ( فکټشیټ) پاڼه معلوماتیله پاره دښاریانو

  .مایع()میکروب ضدسنیتایزر اودالس  ماسکونهمخ د
 

 

سیمه ایزه  ښارشورا له خوادبرمنګهم چی په اړه دی کوم ماتی پاڼه دمخ ماسکونواودالس سنیتایزرعلوماد 
  ددی همدارنګه  شوی دی. ل کړو  دیوبرخی په توګهپرضد دمبارزی ۱۹- دکووید  خوراکی بانکونوته 

 . برابرشوی دی له خوا   )سالم ښارونوله پاره مشارکت(  د  لګښت داکماالتوتوکو

 

 ماسکونه  مخد

 
     وایرسد  چهپوزه اوخوله   ماسک ېچ  کهځمخنیوی کوی   خه څدو یخپرد ۱۹-کووید د ماسکونه دمخ 

 . پوښوی  ،ه دهنیسرچ  اصلی تصدیق شوی کوڅاڅاو افرازات  لرونکی 
 
 :ماسک بایدمخ د
 

 الره پریږدی ه ایستلوتهساسااوهو ویښپووپوزه اوخوله  ستاسی •

 وتړل شینږدی پرمخ سره آرامی  په •

 ل شیکلک وتړشاته دغوږکشک تارونویا په  •

  کتان، لکه له پاره مناسب وی ایستلدساه هوسا او له پارهتاسو ېچ وی وی شړجو خه څموادو ېدداس •

 جوړشوی وی ټی نهدوه قات تولږترلږه  •

 دوچ و مند کیدوړاوپرته له زیانوځلنسره دمیکپړونه وی، باید دنورو ځل مصرف له پارهکه چیری دیو •
 کیدووړوی           

   

 :باید تاسی پاره له کارول سم کماس دمخ

 وکاروی  ریا سنیتایز ،ومینځی یوثان ۲۰ترصابون وبیالری کولووروسته السونه په اوبواوادماسک داغوستلومخکی  •

 چوی وانه تندی دپاسه خپل ماسک په غاړه او •

 یهخوله اوپوزه پوښوی الس مه وستاسی باندی چه  وهغه برخپردماسک  •

 پری وهلی وی مو شوی وی یا الس  مرطوبماسک بدل کړی که چیری  •

 

 ټه کتنه وکړی:   لینک مالوماتوله پاره الندی دنورو
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and- 

how-to-makeyour-own 

 

  نکیل نیپورتدشئ  ینوتاسوکول ،له دمخ ماسک وکارویله ام تیمعلولیی ستونځه یا  ای، روغترمعد  یکه تاسو نشئ کول
 ئړکډاونلوډ جبوړیا  تیمعافڅخه د

http://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and-
http://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and-


دالس سنیتایزر)دمیکروب ضد مایع( 

او وایرسونه چټلی، ،لځنیالس مد. مهمه الردهولوټلپاره تر ويی مخندویخپر۱۹-کوویدد لځنیم وسوندال

 .نیسی  یی مخهدویدخپر څیزونوتهنوروخلکواو لری کوی اوا بکتری

ومینځیو یثان۲۰تر ولډخپل السونه په منظم په اوبواوصابون  دیتاسوبا

لد خپ لت کیه کتنه وکړئ  ښ وونولنومینځس اپلغوره  ی 

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-towash-your-hands/ . 

 کارواخلی.  ولری، الکول )یا ډیر( سلنه ۶۰دالس سنیتایزرڅخه چه  باید ، نوموجود نه ویصابون اواوبه  ریېکله چ

وچ  هغه چهتر وموښي  ییالسونوولوټپه خپلو بیا واچوئ او  کی ییمخ الس په ویکاروئ ، نودنیتایزردالس س ېکله چ

 .شی

 اعالمیه: 
هیڅ  ،دیچمتو شوي  خواد شورا له   چه اړه  دالس سنیتایزرکارول پهاومخ ماسکونوشورا د ارښ م هګنی د برم
په غاړه نه اخلی.   ت یمسؤل  ډول

رسنیوکی موږتعقیب کړی:   یزی په الندی ټولن

twitter.com/healthybrum . 

facebook.com/healthybrum . 

instagram.com/bcchealthybrum . 

youtube.com/channel/UC3RlwgKB6ehKvOCb7QbSf1Q 

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-towash-your

