
KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION 

  ഭാസ്ക് ഒരു സുയക്ഷാ കഴചം 
ഉഩയമാഗിക്കുയപാൾ ശ്രദ്ധിയേണ്ട കായയങ്ങൾ 

ആയയാഗയ കുടംഫയക്ഷഭ ഴകുപ്പ്, യകയല ഷര്ക്ോര്ക് 



 2 KILA 

ഴിഴിധ തയം ഭാസ്ക്കുകള് 
 

  തുണി ഭാസ്ക്കുകള്  

  ഡിയപാഷിഫിൾ ഷർജിേൽ ഭാസ്ക് 

  N 95 ഭാസ്ക്കുകള്  

 



 3 KILA 

ഇതില് പഩാതുജനങ്ങള് ഷാധായണമാമി 
ഉഩയമാഗിക്കുന്നത് തുണി ഭാസ്ക്കുകളം ഡിയപാഷിഫിൾ 
ഷർജിേൽ ഭാസ്ക്കുകളഭാണ്.  

ഡിയപാഷിഫിൾ ഷർജിേൽ ഭാസ്ക് പ്രധാനഭായം 
യണ്ടുതയമുണ്ട് (ട പറമര്ക് /ത്രീ പറമര്ക് ). ഇത്തയം 
ഭാസ്ക്കുകള് ഒറ്റതഴണ ഭാത്രയഭ ഉഩയമാഗിോന് ഩാടള്ളൂ.  

ആയയാഗയ പ്രഴര്ക്ത്തകയാണ് N95 ഭാസ്ക്കുകള് 
ഉഩയമാഗിക്കുന്നത് 



 4 KILA 

ഭാസ്ക് ധയിക്കുന്നതിന് മുന്ഩ്  
ശ്രദ്ധിയേണ്ട കായയങ്ങള് 

 

 ഭാസ്ക്കുകള് തിയപെടക്കുയപാള് ഓയയാരുത്തര്ക്ക്കും 
അനുയമാജയഭാപണന്ന് ഉരപ്പാക്കുക.  

നിങ്ങളപെ വവഷന സ്രഴങ്ങപല തെയന്നതിന് 
ആഴവയഭാമ ഴിധത്തില് ഩാലികള് ഉള്ള ഭാസ്ക് 
തിയപെടക്കുക. 

ഴലപയ യനര്ക്ത്ത ഩാലികളള്ള ഭാസ്ക്ക് തിയപെടേരുത്  

തുണി ഭാസ്ക്കുകള് തിയപെടക്കുയപാള് കഴുകാവുന്നഴയം, 
വവഷിോൻ കളിയന്നഴയം  ആമിയിേണം.  

 



 5 KILA 

ഓയയാ ഭാസ്ക്കും മൂേ് മുതല് കീഴ്ത്താെി ഴപയ  
പൂർണ്ണഭായം മൂടന്ന ഴിധത്തിലുള്ളതാമിയിേണം. 

 ഭാസ്കില് ഏപതങ്കിലും ഴിധത്തിലുള്ള യകടഩാടകള് 
ഉയണ്ടാപമന്നു ഩയിയവാധിക്കുക 

 യകടഩാടകള് ഉള്ള ഭാസ്ക്കുകള് ഒരു കായണഴവാലും 
ധയിോന് ഩാെില്ല. 

 ഭാസ്ക് ധയിക്കുന്നതിനു മുപാമി കകകള് യഷാപ്പം 
പഴള്ളവും ഉഩയമാഗിയചാ ഷാനികൈഷര്ക് 
ഉഩയമാഗിയചാ വൃത്തിമാപേണ്ടാതാണ്.  

 



 6 KILA 

ഭാസ്ക്കുകള് ധയിക്കുന്ന ഴിധം 
 

കകകള് യഷാപ്പം പഴള്ളവും ഉഩയമാഗിയചാ 
ഷാനികൈഷര്ക് ഉഩയമാഗിയചാ വൃത്തിമാക്കുക.  

 ഭാസ്കിപെ ഏത് ഴവഭാണ് മുൻഴവപഭന്ന് 
നിർണ്ണമിക്കുക.  

 ഭാസ്കിപെ ഏത് ഴവഭാണ് മുകലിപറന്ന് നിർണ്ണമിക്കുക 

 ഭാസ്കിപെ കടപ്പമുള്ള ബാഗഭാണ് ഷാധായണമാമി 
മുകള് ബാഗം.  



 7 KILA 

 പകട്ടുന്ന ഭാസ്ക്കുകള് ആപണങ്കില് ഭാസ്ക് ധയിക്കുയപാള് 
മുകലിറപത്ത യണ്ട് ചയടകളം ഩിെിചതിനുയവശം 
കകഴിയലുകള്പകാണ്ട് ഭാസ്ക്കിപെ മുകള് ബാഗം  മൂേിപെ 
ബാഗത്ത്  അഭര്ക്ത്തി യചര്ക്ത്ത് ഴക്കുക. തുെര്ക്ന്ന് 
മുകലിറപത്ത ചയടകള് പകട്ടുക. 

തുെര്ക്ന്ന് താളപത്ത യണ്ട് ചയെിലും ഩിെിച്ചു ഭാസ്ക്കിപെ 
പ്ലീറ്റുകള്  തായളക്കു ഷാഴധാനം ഴിെര്ക്ുക.  

 ഭാസ്കിപെ പ്ലീറ്റുകള്  നിഴര്ക്ന്നു ഴയികയം താെിയം പതാട്ടു 
താഴ്ബാഗവും (കീഴ്ത്താെി) മൂെത്തേഴിധം ചയടകള് 
പുരകിറാമി പകട്ടുക 



 8 KILA 

ഇമർ ലൂപ്പകളള്ള  ഭാസ്ക് ആണ് ധയിക്കുന്നപതങ്കില് 
ഭാസ്ക്കിപെ  ഈ ലൂപ്പകലില്  ഩിെിക്കുക.  തുെര്ക്ന്ന് ഓയയാ 
പചഴിമിലും ലൂപ്പ് ഇടക 

 ഭാസ്ക്കിപെ കടപ്പമുള്ള അറ്റം മൂേില് യചര്ക്ത്ത് ഴയ്ക്കുക. 

 ഭാസ്കിപെ അെിബാഗു ഷാഴധാനം ഩിെിച്ചു താെിയം 
പതാട്ടു താഴ്ബാഗവും (കീഴ്ത്താെി) ഴപയ മൂെത്തേഴിധം 
ഴയ്ക്കുക. 

 



 9 KILA 

ഭാസ്ക് ഊയി ഭാറ്റുന്ന ഴിധം 

 ഭാസ്ക്കില്  പതാടന്നതിനുമുപ് യഷാപ്പം പഴള്ളവും 
അപല്ലങ്കിൽ സാൻഡ് ഷാനികറ്റഷർ ഉഩയമാഗിച് 
കകകൾ ശുചിമാക്കുക.  

 ഭാസ്കിപെ മുൻഴവത്ത് പർവിക്കുന്നത് ഒളിഴാക്കുക. 

 ഭാസ്ക്കുകള് ഊയി ഭാറ്റുയപാള്, ചയടകള് അഥഴാ  ഇമർ 
ലൂപ്പകൾ എന്നിഴമില് ഭാത്രം പർവിക്കുക.  
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 പകട്ടുന്ന ഭാസ്ക് ഭാറ്റുയപാള് ആദയം താളപത്ത ചയടകള്  
അളിക്കുക. തുെര്ക്ന്ന് മുകലിറപത്ത ചയടകളം അളിച്, ഈ 
ചയടകലില്  ഭാത്രം ഩിെിച് ഭാസ്ക് മുന്നിയറേ്  ഭാറ്റുക.  

ലൂപ്പകളള്ള ഭാസ്ക് ഭാറ്റുയപാള് യണ്ടു ലൂപ്പകളം ഒരുഭിച്ചു 
ഩിെിച് അല്പം ഉമര്ക്ത്തി ഷാഴധാനം ഭാസ്ക് മുന്നിയറയ്ക്ക്  
ഭാറ്റുക.  

 ഭാസ്ക് ഭാറ്റിമ ഉെന് യഷാപ്പം പഴള്ളവും അപല്ലങ്കിൽ 
സാൻഡ് ഷാനികറ്റഷർ ഉഩയമാഗിച് കകകൾ 
ശുചിമാക്കുക 



 11 KILA 

ഇയൈ ഭാസ്ക്ക് ധയിക്കുന്ന ഴിധം 

 പഩാതുജനങ്ങള് ഡഫിള് ഭാസ്ക്കിംഗ് അഥഴാ ഇയൈ 
ഭാസ്ക്കുകള് ധയിക്കുന്നതാണ് യകാഴിഡ് 19 
പ്രധിയയാധത്തിനു നപല്ലപതന്ന് യ.എഷ് പഷെര്ക് യപാര്ക് 

ഡിഷീഷ് കണ്ടയരാള് ആന്ഡ്  പ്രിഴന്ശന് ഩരയന്നു.  

 യണ്ടു ഭാസ്ക്ക് ധയിക്കുന്നതിലൂപെ ഴായ 
പുരയത്തയ്ക്ക് റീേ് ആകുന്നതു തെയന്നു. 
ആമതിനാല് സ്രഴ കണികകലിലൂപെയള്ള 
യയാഗഩകര്ക്ചയം  തെമാന് കളിയന്നു. 



 12 KILA 

 ഒരു ഷര്ക്ജിേല് ഭാസ്ക്കും ഒരു തുണി ഭാസ്ക്കും ഒന്നിച്ചു 
ധയിക്കുന്നതാണ് ഡഫിള് ഭാസ്ക്കിംഗ് അഥഴാ ഇയൈ ഭാസ്ക്കിംഗ്. 

 

 

ലൂപ്പകള് ഉള്ള ഒരു ഷര്ക്ജിേല് ഭാസ്ക്ക് 
എടു യണ്ടാമി ഭെേി യണ്ടു 
ഴവപത്തയം ലൂപ്പകലില് ഓയയാ പകൈ്  
ഇടക.  

തുെര്ക്ന്ന് ലൂപ്പ് ഉള്ള ഭാസ്ക്ക് ധയിക്കുന്നത് 
യഩാപറ ഈ ഭാസ്ക്ക് ധയിക്കുക. ഇതിനു 
മുകലിറാമി ഒരു തുണി ഭാസ്ക്ക് കൂെി 
ധയിക്കുക.  



 13 KILA 

ഇയൈ ഭാസ്ക്ക് ധയിച യവശം വവഷനത്തിന് എപെങ്കിലും 
ബുദ്ധിമുൈ് ഉയണ്ടാ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 

ഷംഷായിോന് ബുദ്ധിമുൈ് ഉയണ്ടാ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.  

 ഒരു കായണഴവാലും ഡഫിള് ഭാസ്ക്കിപെ ബാഗഭാമി യണ്ടു 
ഷര്ക്ജിേല് ഭാസ്ക്ക് ഒരുഭിയചാ, യണ്ടു തുണിഭാസ്ക്കുകള് 
ഒരുഭിയചാ ധയിോന് ഩാെില്ല.  

 N95 ഭാസ്കിപെ കൂപെ ഭറ്റു ഭാസ്ക്കുകള് ധയിോന് ഩാെില്ല.  

 



 14 KILA 

പഩാതു നിര്ക്യദവങ്ങള് 
 

 ഭാസ്ക്കുകള് ധയിക്കുന്നതിനു മുപാമി യഷാപ്പം  പഴള്ളവും 
അപല്ലങ്കിൽ സാൻഡ് ഷാനികറ്റഷർ ഉഩയമാഗിച് 
കകകൾ ശുചിമാക്കുക.  

 ഭാസ്കുകള് ഈര്ക്പ്പമുള്ളയതാ നനെതായമാ യതാന്നിമാല് 
ഉെന്തപന്ന ഭാറ്റി ഭപറ്റാന്ന് ധയിയേണ്ടതാണ് 

ഓയയാ ഴയക്തിക്കും അഴനഴപെ ഉഩയമാഗത്തിനാമി ഒരു 
കൂൈം തുണി ഭാസ്കുകള് ഉണ്ടാമിയിേണം. എല്ലായ്പയപ്പാഴും 
അധികം ഭാസ്ക് കയ്യില് കരുയതണ്ടതാണ്. 



 15 KILA 

 ഭാസ്ക്ക് ഭാരിമ ഉെപന തപന്ന നിര്ക്മാര്ക്ജനം 
പചയ്യുന്നതിയനാ കഴുകുന്നതിയണാ ഷാധയഭല്ലപമങ്കില് 
പ്ലാസ്റ്റിക്  കഴരിനുള്ളില് സുയക്ഷിതഭാമി ഴചതിനു 
യവശം ഩിപന്ന കഴുയകണ്ടതാണ്.  

 ഭാസ്ക് സൂക്ഷിചിരുന്ന കഴര്ക് യഷാപ്പം പഴള്ളവും 
ഉഩയമാഗിച്ചു കഴുകി ഉണപേണ്ടതാണ്. 

ആസായം കളിോയനാ ഭയറ്റാ ഭാസ്ക് ഭായറ്റണ്ടി ഴന്നാല് 
ഴീണ്ടും അയത ഭാസ്ക് ധയിോതിയിക്കുന്നതാണ് ഉത്തഭം. 



 16 KILA 

 യകാഴിഡ്  ഷംവമിക്കുന്ന ഴയക്തികള് 
തുണിഭാസ്ക് ഉഩയമാഗിേരുത്. 

തുണി ഭാസ്കുകള് കഴുകി ഉണോപത 
ഒരുകായണഴവാലും 
പുനരുഩയമാഗിേരുത്. 

 ഭാസ്ക് ഇെേിപെ കകപകാണ്ടു 
പര്ക്വിോന് ഩാെില്ല 

 



 17 KILA 

 ഭാസ്ക് അഡ് ജസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതിപെ ബാഗഭാമി അതിപെ 
പ്രതറങ്ങലില് പര്ക്വിക്കുന്നതിനു മുന്പും ഩിന്പും 
കകകള് യഷാപ്പം പഴള്ളവും ഉഩയമാഗിച്ചു 
കഴുയകണ്ടതാണ് 

 ഭാസ്കുകള് കകഭാറ്റം പചയ്യുഴാന് ഩാടള്ളതല്ല 

 ഭാസ്ക് ഭാറ്റുന്ന ഷഭമത്ത് കകകള് കണ്ണ്, മൂേ്, ഴാമ 
എന്നിഴിെങ്ങലില് പര്ക്വിോന് ഩാടള്ളതല്ല 
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ഭാസ്ക്കുകളപെ പുനരുഩയമാഗം 
/നിര്ക്മാര്ക്ജനം 

 
നിര്ക്മാര്ക്ജനം പചയ്യുന്നതിന് മുന്ഩാമി യഷാഡിമം 

കസയപ്പായലാകരറ്റ് റാമനി / ബ്ലീച് റാമനി (1%) 
ഉഩയമാഗിച് അണുഴിമുക്തഭാേണം. 

ഇയപ്പാളപത്ത ഷാസചയയത്തില് കത്തിച്ചുകലയകയമാ 
ആളത്തില് കുളിചിടകയമാ പചയയ്യണ്ടതാണ്. 
പുനരുഩയമാഗിോന് ഷാധിോത്ത ഭാസ്കുകള് 
പ്രയതയകിച്ചും ഷര്ക്ജിേല് ഭാസ്ക്കുകള് മഥാഴിധി 
നിര്ക്മാര്ക്ജനം പചയയ്യണ്ടതാണ്. 
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 ഒരു കായണ ഴവാലും ഭാസ്ക്കുകള് പഩാതു സ്ഥറങ്ങലില് 
ഴറിപചരിമരുത്. പഩാതു സ്ഥറങ്ങലില് ഇതിനു 
യഴണ്ടി സ്ഥാഩിചിട്ടുള്ള ഭാറിനയ യവഖയണ 
ഫിന്നുകലില് ഭാത്രം നിയക്ഷഩിക്കുക. 

പുനരുഩയമാഗിോന് കളിയന്ന തുണി ഭാസ്കാണ്  
ഉഩയമാഗിക്കുന്നപതങ്കില് ഭാസ്ക് കഴുകി ഉണേി 
ഇസ്തിയിമിൈ യവശം ഭാത്രം ഉഩയമാഗിക്കുക. 
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