
 
 

COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਨ ੰ  
ਤਰਜੀਿ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਨਾ 
ਹਕਿਾ ਹਿਆ ਿੋਵੇ 

 ਅੰਹਤਮ ਵਾਰ 6/23/2022 ਨ ੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹਿਆ 

ਪਿਛੋਕੜ 

COVID-19 ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਵੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਦਖਾਈ 

ਹਦੰਦੇ (ਅਹਸੰਪਟੋਮੈਹਟਕਲੀ) – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਹਮਸ਼ਨ ਲੈਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਹਵੱਚ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੰਮ ‘ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿੇ 

ਿੋ, ਤਾਂ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਹਵਕਲਪ ਸਮਝਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  

ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ “ਮਾਸਕ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਹਵੱਚ N95 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਖਾਏ ਗਏ 

ਹੋਰਾਂ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ, KN95, ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਸਰਜੀਕਰਲ ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਚਿਰ ੇਨ ੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਕ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਣਨ ਨਾਲੋਂ ਹਬਿਤਰ ਿੈ; ਿਾਲਾਂਹਕ ਉਦਯੋਹਿਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਸਿਤ 

ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (National Institute for Occupational Safety & Health, NIOSH) ਤੁਿਾਨ ੰ  COVID-19 ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਰੱਹਖਆ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ਿੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਿੀ ਵਰਤੋਂ  

Q ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਿਪਹਣ ਸਕਿਾ ਹੈ? 

A ਿਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਿਾਡੀ ਇਹਮਊਹਨਟੀ ਕਮਜੋਰ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ ਲਿਵਾਈ ਿੈ (ਜਾਂ ਅੱਪ-ਟ -ਡੇਟ ਨਿੀਂ ਿੋ), ਅਹਜਿੇ 
ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ ਹਜਸ ਦੀ ਇਹਮਊਹਨਟੀ ਕਮਜਰੋ ਿੈ ਜਾਂ ਹਜਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿੀਂ ਲਿਵਾਈ (ਜਾਂ ਅੱਪ-ਟ -
ਡੇਟ ਨਿੀਂ ਿੈ), ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਮਡੈੀਕਲ ਜਾਂ ਹਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ COVID-19 ਨਾਲ ਹਬਮਾਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ - 

ਤਾਂ Washington ਿਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਡ (Washington Administrative Code, WAC) 296-62-601 ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ‘ਤ ੇਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਦਾ ਕਨ ੰ ਨੀ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ: 

• Washington ਸਟੇਟ ਦੀ COVID-19 ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਆਦ ਦੇ ਲਈ; 

• ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  L&I (ਮਜਦ ਰ ਅਤੇ ਉਦੋਯਿ), ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ 

ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਿੋਵੇ; ਅਤੇ  

• ਜਦ ੋਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ, ਰੱਹਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹਨਯਮਕ ਸਮੱਹਸਆ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ। 

ਇਿੀ ਿੱਲ ਿੋਰਾਂ ਸੁਰੱਹਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਾਂ, ਦਸਤਾਹਨਆਂ ਅਤੇ ਿਾਊਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਿ  ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601
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Q ਕੀ ਮੇਰ ੇਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕੈਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਿੈਂਿਾ ਹੈ?  

A ਨਿੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਬ ਸਟਰ ਲਿਵਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਵਅਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਹਮਤ ਿੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ 

ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿਨ।  

 

Q ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਿਪਹਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਿਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰ ੇਰਜੋ਼ਗਾਰਿਾਤਾ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: 
A ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਿੋਣਿੇ:  

• ਤੁਿਾਨ ੰ  ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਿ 

ਸੁਰੱਹਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦ ੇਲਈ ਿੋਰ ਲਾਿ  L&I ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਿ ਦੇ ਹਮਆਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ; 
ਅਤੇ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ ਪਨਯਮ, ਅਪਿਆਏ 

296-842 WAC ਦੇ ਟੇਬਲ 2 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।  
 

Q ਕੌਣ ਮਾਸਕ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ? 

A ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਵਾਹਲਆਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਮੁਿੱਈਆ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਿਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨਾ ਜਰ ਰੀ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਵਾਂ ਨ ੰ  
ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।  

 

Q ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮਾਸਕ ਿਪਹਣਨ ਿੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ? 

A ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ (ਿੋਰਾਂ ਹਕਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੀਂ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਨਾਲ COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਹਿਣਨ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਸਿਤ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਸੈਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਹਕਸਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹਸਿਤ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਹਵੱਚ ਇੱਕ N95 ਜਾਂ ਪਾਵਰਡ ਏਅਰ-ਹਪਓਰੀਫਾਇੰਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (Powered Air-Purifying Respirator, PAPR) 
 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ 

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WAC 296-842-22005 ਿੇ ਭਾਗ 2 ਹਵੱਚ ਹਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖ।ੋ 

ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਉਿ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤਣ 

https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-842.pdf#WAC_296_842_100
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-842.pdf#WAC_296_842_100
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/chapter-pdfs/WAC296-842.pdf#WAC_296_842_100
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/Respirator-Voluntary-Use-Advisory-Table-2.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/Respirator-Voluntary-Use-Advisory-Table-2.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/RespiratorsMedicalQuestionnaire.docx
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ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫਰ ਵੀ ਇਸਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਵਕਲਪਹਲਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ WAC 296-842-22005 ਹਵਚਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨ ੰ  
ਭਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਕਸੇ ਉਦਯੋਹਿਕ ਹਸਿਤ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇ 
ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ।  

 

Q ਪਫਪਟੰਗ ਿੀ ਜਾਂਚ ਿਾ ਕੀ ਹੋਵਗੇਾ? 

A ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਓਦੋਂ ਮੁਿੱਈਆ ਅਤੇ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਲਈ ਟਾਈਟ-ਹਫਹਟੰਿ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਹਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇ (ਭਾਵ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸ ਸੀਲ ਿੋਣੀ 
ਜਰ ਰੀ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ N95); ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਿਏ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਿੋਰਾਂ ਹਕਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 

ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

ਤੁਿਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ 

ਤੁਿਾਡੀ ਇਿ ਜਾਣਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਰਸੈਪੀਰੇਟਰ ਤੁਿਾਡੇ ਹਚਿਰ ੇਨ ੰ  ਵਧੀਆ ਸੀਲ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਦਾ ਿੈ; ਿਾਲਾਂਹਕ, ਹਜਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿ ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਨ, ਪਰਹਕਹਰਆਵਾਂ, ਹਿਆਨ ਅਤੇ ਿੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਿਏ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦ ੇ

ਲਈ ਹਫਹਟੰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੰ ਮਵੇਾਰੀ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜਿਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਪੁੱ ਛੋ ਹਕ ਕੀ ਉਿ ਜਾਂਚ ਮੁਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜਾਂ, ਹਨਿੱਜੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ 

ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ।  

ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਫੇਸ-ਸੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੁਲਹੀ-ਹਫਹਟੰਿ ਵਾਲੀ PAPR (ਪਾਵਰਡ ਏਅਰ-

ਹਪਓਰੀਫਾਇੰਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ) ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ। 

 

Q ਅਤੇ ਸੀਲ ਜਾਂਚਾਂ? 

A ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟ-ਹਫਹਟੰਿ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਾਓਿੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਵੇ ਹਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਮਿਨਤ ਲੱਿੇਿੀ।  ਇੱਕ 

ਸੀਲ ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ, ਪਰ ਇਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹਫਹਟੰਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲਿਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਵੱਚ ਸੀਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਾ ਭਰ ਕ ੇਿਵਾ 
ਬਾਿਰ ਨਾ ਹਨਕਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਨ ੰ  ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸੀਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਹਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ 

https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/RespiratorsMedicalQuestionnaire.docx
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ਹਕ ਸੀਲ ਜਾਂਚ ਹਕੱਦਾਂ ਦੀ ਹਦਖਾਈ ਹਦੰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਵੀਪਡਓ ਨੰੂ ਿੇਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਿਰਚ ੇਨੰੂ ਿੜਹੋ। 

 

Q ਜੇਕਰ ਮੇਰ ੇਰਜੋ਼ਗਾਰਿਾਤਾ ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਿਪਹਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ,ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 

A ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਹਧਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਨ ੰ  ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਹਿਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਦਾ ਹਵਭਾਿ 

(Division of Occupational Safety and Health, DOSH) ਨ ੰ  1-800-423-7233 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ 
https://www.Lni.wa.gov/SafetyComplaints ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ DOSH ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  
ਔਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿੇ, ਿੋ ਤਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿੁਮਨਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਿੋ 

ਜਾਂ ਿੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 

ਆਿਣੇ ਮਾਸਕ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ 

 

Q ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਸਕ ਿੀ ਜਗਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਪਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? 

A ਿੋਰਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, NIOSH ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਸਰਬੋਤਮ ਚੋਣ ਿਨ। ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹਿਣੇ ਜਾਣ ‘ਤ,ੇ ਇਿ ਿੋਰਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਮ ੰ ਿ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਨ ੰ  ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਹਬਿਤਰ ਸੀਲ ਿੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿੱਤਪ ਰਨ ਿੈ। ਇਿ ਜਰ ਰੀ ਿੈ ਹਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 

NIOSH ਵੱਲੋਂ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਕਾਰਜਿੁਜਾਰੀ ਹਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹਮਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ; ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
NIOSH ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਹਕ ਇਸਦੀ ਹਫਲਟਰ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।  

 

Q ਮੈਨੰੂ ਪਕਵੇਂ ਿਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਕ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ NIOSH ਵੱਲੋਂ  ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਰਾਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

A ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਹਜੰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਹਟੰਿ ਅਤੇ ਸਰਟੀਹਫਕੇਸ਼ਨ (TC) ਨੰਬਰ ਨ ੰ  ਲੱਭੋ, ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ 
ਲਈ, TC 84A-111.  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਹਕਰਤੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਮਾਹਣਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਚੰਤਤ ਿੋ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ NIOSH ਿਰਮਾਪਣਤ ਉਿਕਰਨ ਸੂਚੀ 
‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ TC ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹਦਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਨ ੰ  
ਮੰਜ ਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਿੈ।  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.lni.wa.gov/SafetyComplaints
https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/
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Q ਕੀ KN95 ਮਾਸਕ N95 ਪਜੰਨੇ ਹੀ ਵਿੀਆ ਹਨ? 

A KN95 ਮਾਸਕ N95 ਮਾਸਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਦੰਦੇ ਿਨ - ਹਫਲਟਰ ਅਤੇ ਹਫਹਟੰਿ ਜਾਂਚ ਦ ੇਅਹਧਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆ ਂ

ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ। ਸਬ ਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਜਆਦਾਤਰ KN95 ਮਾਸਕਾਂ ਉਤਲੇ ਹਫਲਟਰ NIOSH ਹਮਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ 

ਨਿੀਂ ਉਤਰਦੇ; ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, 2020 ਅਤੇ 2021 ਹਵੱਚ, NIOSH ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਲਿਭਿ 60% KN95 

ਮੌਡਲ NIOSH ਦੀ 95% ਹਨਊਨਤਮ ਕਾਰਿੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਿੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਹਨਊਨਤਮ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਨੀਚੇ 
ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਅਰ ਲ ਪਸ ਵਾਲੇ ਹਜਆਦਾਤਰ KN95 ਹਫਹਟੰਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਵੱਚ ਫੇਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ 
ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਹਵੱਚ ਸੰਕਰਹਮਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਹਖਲਾਫ ਘੱਟ ਸੁਰੱਹਖਆਤਮਕ ਸੀਹਲੰਿ ਸਮਰੱਥਾ ਿੈ। 
 

Q ਪਕਹੜ ੇਪਕਸਮਾਂ ਿੇ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰਾਂ ਿੀ ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ?  

A ਕਣਾਂ ਨ ੰ  ਹਫਲਟਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ NIOSH ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ ਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨ ੰ  ਚੁਣੋ। ਿੇਠਲੇ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਲਈ 

ਸੁਰੱਹਖਆ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿਨ: 

• ਇੱਕ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਫੇਸਪੀਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇੱਕ N95 ਜਾਂ P100 (ਪਰ KN95 ਨਿੀਂ) 

• ਇੱਕ ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ (ਰਬੜ ਵਰਿਾ) ਿਾਫ- ਜਾਂ ਫੁੱ ਲ-ਫੇਸਪੀਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ HEPA ਜਾਂ ਿੋਰ 

ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਹਫਲਟਰ ਿੋਣ 

• ਇੱਕ ਪਾਵਰਡ ਏਅਰ-ਹਪਓਰੀਫਾਇੰਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (PAPR), ਹਜਸ ਹਵੱਚ HEPA ਹਫਲਟਰ ਿੋਣ 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥ ੇਇਿਨਾਂ ਏਅਰ-ਹਪਓਰੀਫਾਇੰਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 

Q ਪਕਹੜੀ ਪਕਸਮ ਿਾ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਿਾ ਸ ਰੱਪਖਆ ਪਿੰਿਾ ਹੈ? 

A ਹਫਲਟਹਰੰਿ-ਫੇਸਪੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ ਮੌਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵੱਚ, ਖੁਲਹੀ-ਹਫਹਟੰਿ ਵਾਲੇ PAPR ਸਭ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸਾਿ ਲੈਣਾ ਹਜਆਦਾ ਸੌਖਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਖੁਲਹੀ-ਹਫਹਟੰਿ ਵਾਲਾ PAPR ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਵਕਲਪ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਦਾੜੀ ਿੈ ਜਾਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਹਚਿਰ ੇ‘ਤ ੇਵਾਲ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿਨਾਂ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸ ਸੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ। ਇਿ ਠੰਡਕ ਵੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਸਹਿਜ ਢੰਿ ਨਾਲ ਹਚਿਰੇ ‘ਤ ੇਹਫਲਟਰ ਕੀਤੀ ਿਵਾ ਮਾਰਦੇ ਿਨ।  

PAPR ਕੀ ਕੀਮਤ NIOSH ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ ਰੀ ਪਰਾਪਤ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਹਜਆਦਾ ਸੰਭਾਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਿੈ। 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FY17_N95infographicWhatAreAPR-508.pdf
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Q ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਹੋਰ ਪਕਹੜ ੇਅੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? 

A HEPA ਜਾਂ P100 ਹਫਲਟਰ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਿਵਾ ਹਵੱਚ N95 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਣਾਂ ਨ ੰ  ਿਟਾ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਇਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ 
ਸਾਿ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਫਲਟਹਰੰਿ ਫੇਸਪੀਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸਫਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਹਿੱਹਸਆਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਣਾ; ਪਰ ਇਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਿਨ 

ਅਤੇ ਫੇਸਪੀਸਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਕ ੇਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਮੌਡਲ ਸਾਿ ਬਾਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 

ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਿਨ - ਜੋ ਹਕ ਜਰ ਰੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋ। ਫੁੱ ਲ-ਫੇਸਪੀਸ 

ਸਟਾਈਲ ਅੱਖਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੀਲ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਿਾਫ-ਫੇਸਪੀਸ ਮੌਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵੱਚ ਸਮੁੱ ਚੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਦੰਦੇ ਿਨ।  

ਹਕਸੇ ਹਫਲਟਹਰੰਿ-ਫੇਸਪੀਸ ਜਾਂ ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸੀਹਲੰਿ ਜਿਹਾਂ ਹਵੱਚ ਦਾੜੀਆਂ, ਛੋਟ-ੇਛੋਟ ੇਵਾਲ, ਅਤੇ ਿੋਰ 

ਹਚਿਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਿੇ ਇਸਲਈ ਅਹਜਿਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ 

ਸ਼ੇਵ ਕਰੋ)।  
 

Q ਕੀ ਮਾਸਕਾਂ ਪਵੱਚ ਲੇਟੇਕਸ ਹ ੰ ਿਾ ਹੈ? 

A ਿਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਸਕਾਂ ਹਵੱਚ ਲੇਟੇਕਸ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੱਟੀਆਂ ਲੇਟੇਕਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ 

ਇਸਲਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  
 

ਆਿਣੇ ਮਾਸਕ ਿਾ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ 
 

Q ਪਫਲਟਰ ਪਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿ ੇਰਪਹੰਿ ੇਹਨ? 

A ਮਾਸਕ ਹਨਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ N95 ਅਤੇ ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ PAPR ਉਤਲੇ ਹਫਲਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਹਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਿੈ 

ਜੇਕਰ ਹਫਲਟਰ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ: 

• ਚੋਂ ਸਾਿ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਵੇ 

• ਸਾਫ ਿੀ ਿੰਦੀ ਲੱਿਣ ਲੱਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਵੇ। 

ਹਫਲਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਰੋਿਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਹਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਫਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਹਫਲਟਰ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ ਖਰਾਬ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹਸਿਤ ਜੋਹਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
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Q ਮੈਨੰੂ ਮਾਸਕ ਚ ਣਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? 

A ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਸਕ ਤੁਿਾਡੇ ਹਚਿਰ ੇ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਹਬਨਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹਫੱਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਹਫਹਟੰਿ ਦੇ 
ਲਈ ਹਸਰ ਅਤੇ ਿਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਣੀਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਐਡਜਸਟ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਡਲਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਜੋ। ਸੰਭਵ ਿੋਣ 

‘ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਸਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੌਡਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਜਮਾਓ। ਪੱਟੀਆਂ ਫੇਸਪੀਸ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਿਹਾਂ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਿੀਆਂ ਪਰ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਚਮੜੀ ਹਵੱਚ ਚੁੱ ਭਣੀਆਂ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਹਚਿਰ ੇਦੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ 
ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਿੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹਦਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 
ਅਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਡਲ ਨ ੰ  ਚੁਣੋ।  

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਪਾਉਣ, ਪਹਿਣਨ, ਲਾਉਣ, ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਮਸ਼ਾ ਹਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਿਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਸ਼ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਿੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਸਟੋਮੈਹਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਾਂ PAPR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ 
ਖਰਾਬ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸਦ ੇਹਨਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੌਡਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਏ 

ਹਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹਿੱਹਸਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

 


