
ہےکہ  ضروری  کیلئے  ہےکہ سے، صارفین  ضروری  کیلئے  2 جوالئی، جوالئی، 2020 سے، صارفین 
پہنیں۔ غالف  کے  چہروں  یا  ماسک  پر  سی  ٹی  ٹی  پہنیں۔وہ  غالف  کے  چہروں  یا  ماسک  پر  سی  ٹی  ٹی  وہ 

دیتا  مدد  میں  کرنے  پھیالؤکوکم  کے  جراثیموں  پہننا  غالف  کا  دیتا چہرے  مدد  میں  کرنے  پھیالؤکوکم  کے  جراثیموں  پہننا  غالف  کا  چہرے 
ہے۔ کرتا  حفاظت  کی  دوسروں  جو  ہے  اقدام  سا  سادہ  ایک  یہ  ہے۔ہے۔  کرتا  حفاظت  کی  دوسروں  جو  ہے  اقدام  سا  سادہ  ایک  یہ  ہے۔ 

ہیں  شامل  لوگ  وہ  اور  بچے  عمرکے  سےکم  ہیں سال  شامل  لوگ  وہ  اور  بچے  عمرکے  سےکم  میں 2 سال  میں مستثنیات  مستثنیات 
ہیں۔ روکتی  کو  استعمال  جو  ہیں  الحق  دیگرکیفیتیں  یا  ی 

ّ
طب ہیں۔جنہیں  روکتی  کو  استعمال  جو  ہیں  الحق  دیگرکیفیتیں  یا  ی 
ّ
طب جنہیں 

نمبر 1، ایس 3.13 )اے(  قانون  ضمنی  کا  سی  ٹی  ٹی 

میں  بارے  یقےکے  طر  بنانےکے  ماسک  سالئی   بغیر 
ttc.ca/masks یں کر  کیلئے، مالحظہ  معلومات  ید  مز 



ہے۔ پہننا  یقےسےکیسے  طر  محفوظ  کو  غالف  چہرےکے  پذیر  تلف 

یا  پہلے  سے  پہننے  اسے   •
یا  دھوئیں  ہاتھ  بعد  اتارنےکے 

سینیٹائزر  ہینڈ  مبنی  پر  الکوحل 
یں۔ کر  استعمال 

یوں  ڈور  کی  االسٹک  کی  غالفوں   •
مستحکم  اردگرد  کے  کوکانوں 

پہنیں۔  سے  یقے  طر

کہ  بنائیں  یقینی  کو  بات  اس   •
کو  ناک  اور  منہ  کے  آپ  یہ 

ہے۔  بیٹھتا  ِفٹ  ڈھانپنےکیلئے 

اپنے  دوران  کرنےکے  استعمال   •
کو  غالف  کے  چہرے  اور  چہرے 

یں۔ یزکر  سےگر  ھونے 
ُ

چ

کو  غالف  چہرےکے  اپنے   •
ٹھوڑی  اپنی  ساتھ، یا  کے  اپنےکان 

یں۔ چھوڑ  نہ  ہوا  لٹکتا  ساتھ  کے 

استعمال  کے  غالفوں  کے  چہرے  پذیر  استعمال تلف  کے  غالفوں  کے  چہرے  پذیر  تلف 
ہدایات ہدایاتکیلئے  کیلئے 

ہے۔ اتارنا  یقےسےکیسے  طر  محفوظ  کو  پذیرغالف  تلف  چہرےکے 

چہرے کے غالف کو اس کی باہر والی باہر والی   .1
ھوئے بغیر اتار یں۔ 

ُ
ھوئے بغیر اتار یں۔سامنےکی سطح کو چ
ُ

سامنےکی سطح کو چ

االسٹک  کی  غالف  چہرےکے   .2
اردگرد  کے  اپنےکانوں  یاں  ڈور کی 

سے اتار یں۔

یں  پکڑ  سے  یوں  ڈور  کی  االسٹک  صرف   .3
دان  کوکوڑے  غالف  کے  چہرے  اور 

دیں۔ ڈال  میں 

مبنی  پر  الکوحل  یا  دھوئیں  ہاتھ  اپنے   .4
یں۔ کر  استعمال  سینیٹائزر  ہینڈ 

12 جون، 2020


