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ލކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ގއި ޢަމަ ު
މާސްކް އެޅުމު ަ
 .1ތަޢާރަފު
ކޯވިޑް 19-އަކީ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސާކިނބިހި އަޅާއިރު ބޭރުވާ ކުޅު ނުވަތަ އަރިދަފުހުގެ ޒަރީޢާއިން އެކަކު އަނެކަކު
ނ
ގަޔަށް ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ .މިބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއް މާސްކްއެޅުމުން އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލިފެތުރު ް
ތ އޮތްކަމަށް ދިރާސާތަކުން
ތންވެސް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
ތއް ފެށިފައިވާނުވާ މީހުންގެ ފަރާ ު
ކުޑަކުރެވެއެވެ .މިބަލީގެ ޢަލާމާތް ަ
މތެއް ނުފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ،ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު
ދައްކައެވެ .މާސްކް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ އަލާ ާ
ލ
ސލްވުން ކުޑަވުމަކީ މިބަ ި
އގެތެރެއިން އަނެއްމީހާއަށް ވާ ި
އަދި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަނގައިން ބޭރުވާ ކުޅުތިކިތައް ވަ ި
މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ފެތުރުން ކުޑަކުރުވާނޭ ކަމެކެވެ.

 .2މަޤްޞަދު
މިއުސޫލަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މާސްކްއެޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

އ
ތ ް
 .3މާސްކްގެ ވައްތަރު ަ
ށ
މެޑިކަލް މާސްކް :މެޑިކަލް މާސްކް ނުވަތަ ސާރޖިކަލް މާސްކަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ބަލިމީހުން ބަލާ އެހީތެރިޔާއަ ް
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ މާސްކެވެ.
ނގައި އަދި ބަލިމީހާގެ އެހިތެރިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން
ފޮތި މާސްކް (ނޮން-މެޑިކަލް މާސްކް) :ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ު
ތ ނުވަތަ އެހެން ވެސް މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މާސްކެވެ.
އތަރުގެ ފޮ ި
ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ވަ ް

 .4މެޑިކަލް މާސްކް ބޭނުންކުރުން
މެޑިކަލް މާސްކް އެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާށެވެ.
)COVID-19 Quick Reference Guidelines version 9 (1st Revision
https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-QR-SOPs-v9-firstrevision.pdf

Roashanee Building (4Th floor) Sosun Magu, Male’, Republic of Maldives
Tel: +960 3014494
Email: hpa@health.gov.mv
Fax: +960 3014484
Website: www.hpa.gov.mv

ތ ފޮތި މާސްކް ހުންނަންވީ ގޮތް
ނވަ ަ
' .5ނޮން މެޑިކަލް މާސްކް' ު


ށ
ފއްޗަކީ ރޮދި ކައިރިކޮށް ވިޔެފައި ) (high thread countހުންނަ ފޮއްޗަކަ ް
ނންކުރާ ޮ
މާސްކް ހެދުމަށް ބޭ ު
ފސޭހަވާ ފަދަ ފޮއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ(breathable) .
ވާންވާނެއެވެ .އަދި ނޭވާލާން ާ



ފއްދާ ފޮއްޗަކުންނެވެ.
ފންނު ާ
ހންނަންވަނީ ފަސޭހައިން ެ
މާސްކްގެ ބޭރުފަށަލަ ހަދާފައި ު



ވކޮށް ރަނގަޅަށް ބަންދުވާ ގޮތަށެވެ.
މާސްކް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ އަނގަޔާއި ނޭފަތް ރަނގަޅަށް ނި ާ



ދ އަތްލާ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މާސްކްއެޅުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.
އބަ ު
ބާރުވެގެން ނުވަތަ ދޫވެގެން ަ



ފޮތި މާސްކް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  1ގައި.

ތ ފޮތި މާސްކް ބޭނުންކުރާ ހާލަތްތައް
ނވަ ަ
' .6ނޮން މެޑިކަލް މާސްކް' ު


ކރާއިރު
ހން އެއްވާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ު
މާރުކޭޓު ،ފިހާރަ ފަދަ ގިނަ މީ ު



ތރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރާ އިރު
ބަސް ،ފެރީ ފަދަ އާންމުން ދަ ު



އެހެން މީހުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލުގައި



ސްކޫލު މާހައުލުގައި

ނކަން
އލާލުމުގައި ބަލަންވީ ކަ ް
އ ް
އ ،ބޭލުމާއިެ ،
 .7މާސްކްއެޅުމާ ި


ނވާ މާސްކެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން މާސްކަކީ ސާފު ،ހަލާކުނުވާ އަދި ތެމިފައި ު



ލކޮހޯލް އެކުލެވޭ
ނތްނަމަ އަ ް
ވނެއެވެ .އަތްދޮވެވެން ެ
ނން ާ
މާސްކްއެޅުމުގެ ކުރިން ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮން ަ
ކށްގެން އަތް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރއެއް ބޭނުން ޮ



ދތްދޮޅީގައި އަޅުވާލުމަށްފަހު ވާގަނޑު ރަގަޅަށް އެއްސުން ނުވަތަ
ނދުވެ ނިވާވާގޮތަށް ަ
ބ ް
އަންގަޔާއި ނޭފަތް ރަނގަޅަށް ަ
ކަންފަތުގައި އަޅުވަންވާނެއެވެ.



ށ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ބލުމަކީ ވަރަ ް
މާސްކްއަޅާފައި ހުންނައިރު ފަސޭހައިން ނޭވާލެވޭތޯ ެ



މ
ނ ަ
ހލަތެއްގައި ަ
ލން ޖެހިއްޖެ ާ
ވންވާނެއެވެ .އަތް ަ
މާސްކްއަޅައިގެން ހުންނައިރު އޭގައި އަތްލައި އުޅުމުން ދުރުހެލި ާ
ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަންވާނެއެވެ.



މާސްކް ބާލާނީ މާސްކްގެ ވާކޮޅު ނުވަތަ އަޅުވާފައިވާ އިލާސްޓިކްކޮޅުގައި ހިފައި ނައްޓާލައިގެންނެވެ .އަދި މާސްކްގެ
ހލިވާން ވާނެއެވެ.
ބޭރުފަށަލައިގައި އަތްލުމުން ދުރު ެ



ތ
ނ ރަނގަޅަށް އަ ް
ގ ް
ބނުންކޮށްފައިވާ މާސްކެއްގައި އަތްލެވިއްޖެނަމަ ސައިބޯނިލައި ެ
ވތަ ޭ
މާސްކް ބޭލުމަށްފަހު ނު ަ
ތ
ވވެން ނެތްނަމަ އަލްކޮހޯލް އެކުލެވޭ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަ ް
ދޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އަތްދޮ ެ
ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



މާސްކް ތެމިއްޖެނަމަ ،ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.



ވނީ ދޮންނަކުނޑި
ފޮތި މާސްކް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް މާސްކް ބޭނުންކުރަން ާ
ބޭނުން ކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ދޮވެ ހިއްކުމަށްފަހުއެވެ.



ކ ރަނގަޅުކަމެއް
ތނުގައި މާސްކް ބޭއްވުމަ ީ
ދ ތަން ަ
ނޓަރު ފަ ަ
އާންމުކޮށް އަތްލައި އުޅޭ ކާމޭޒު ،ބަދިގޭ ބެންޗު ،ކައު ް
ތންތަން ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެއެވެ.
ނޫނެވެ .އޭގެ ސަބަބުން އެފަދަ ަ



ގތަށް ވަކިއެއްޗަކަށް ލާފައެވެ.
ށ ނުވަތަ ބަންދުވާ ޮ
މާސްކް ދަބަހަށް ނުވަތަ ބެކްޕެކް ތެރޭ ބާއްވަންވާނީ ވަކި ކޮތަޅަކަ ް



ޔރުކޮށްފައިވާ މާސްކް ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އެއްލާލާ މާސްކް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ތައް ާ
ތ ދޮންނަންވާނެއެވެ.
ށފަހު ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަ ް
ޑސްބިނަކަށް ލާށެވެ .އެއަ ް
ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ މަތި ޖެހި ަ
ގން އަތް ރަނގަޅަށް
ސނިޓައިޒަރއެއް ބޭނުންކޮށް ެ
ެ
އލްކޮހޯލް އެކުލެވޭ ހޭންޑް
ނތްނަމަ ަ
އަދި އަތްދޮވެވެން ެ
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.



ވތަ މަގުމައްޗަށް މާސްކް އެއްލާނުލާށެވެ.
އެކި ތަންތަނަށް ނު ަ



ޔރުކޮށްފައި ހުންނަ މާސްކް އަލުން ބޭނުން ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ.
އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ތައް ާ

އ
ތ ް
ނދޭންވީ ކަންތައް ަ
ގއި ސަމާލުކަ ް
 .8މާސްކް އެޅުމު ަ


މސްކް ނަގަންވާނެއެވެ.
މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތު ކުރާއިރު ނޭވާލާން އުނދަގޫވާނަމަ ާ



ނ މާސްކްއެޅުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ތުއްތު ކުދި ް



ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު އުމުރަށް ވުރެ ކުޑަކުދިން މާސްކްއަޅުވާއިރު ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުން އެކަމަށް ޚާއްޞަ
ވނެއެވެ .މާސްކް
ބލައި ޗެކު ކުރަން ާ
ލން އުނދަގޫވޭތޯ ަ
ށ ނޭވާ ާ
ދ އޭގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަ ް
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަ ި
އޅައިގެން އުޅެން ނޭނގޭ ކުދިން މާސްކް އެޅުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރަން އަދި ަ



ތތައް މާސްކްއެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ނނަ ފަރާ ް
އަމިއްލައަށް މާސްކް ނުބޭލޭފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
މހާގެ އެހީތެރިޔާ
ވތޯ އެ ީ
އގައި ނޭވާލާން އުނދަގޫ ޭ
ޖހިއްޖެ ޙާލަތެ ް
ނަމަވެސް އެފަދަ މީހަކު މާސްކް ބޭނުން ކުރަން ެ
ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.



މާސްކް އެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް ކަންކަން ޖަދުވަލު  2ގައި.

ނޯޓު :މިފަދަ މީހުން މާސްކް ނާޅުވާނަމަ މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 .9މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް


ށ
ނ ް
އޅޭނަމަ ސާރޖިކަލް މާސްކްފަދަ މެޑިކަލް މާސްކް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ަ
މާސްކްގެ ލިބުމުގެ ދަތިކަން ު
ޚާއްޞަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



މާސްކްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލްވާނީ މާސްކްއެޅުމުގެ ރަނގަޅު އާދަތައް ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.



ނ
މާސްކް އެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމުގައިވާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި ،ގިނަގިނައި ް
ދ
އ ބަލިޖެހޭ އަ ި
ވކުރުމާއި ،މޫނުގައި އަތްނުލުމާ ި
އަތްދޮވުމާއި ،ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގައާއި ނޭފަތް ނި ާ
ދ ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.
ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށް އެކަހެރިކުރުން ފަ ަ



ބަލީގެ ޢަލާމާތެއް ނެތް ނުވަތަ ބަލިޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރު ނުވާ މީހެއް ނުވަތަ ބަލިމީހެއްގެ އެހީތެރިއެއް ނޫން މީހުން
ސާރޖިކަލް މާސްކް ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.



ރމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
ގންގުޅޭނަމަ ބަލި ފެތު ު
މާސްކް ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަޅާ ،ބާލާ ،ނު ެ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

ޖަދުވަލު  .1ފޮތި މާސްކް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

ޖަދުވަލު  . 2މާސްކް އެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް ކަންކަން

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

