
મા ક કમ, કોણે અને  ાર 
પહરવા જોઈએ?

હાલની પ ર થિત મા ંઆપણા બધા ના મનમા ંઅને  મોઢા ંપર મા ક 
જ છે!  લોકોએ  ાર અને કવા  કારના મા ક પહરવા જોઈએ તે 
ગેના આપણી સરકાર તેમજ વ ડ હ થ ઓગનાઈઝેશન (WHO) ના 

િનયમો સમય અ સુાર બદલાતા ર ા છે. મા ક  વાપરવાથી આ 
રોગના ફલાવાને િનયં ણમા ંરાખી શકાય છે તેવા વ  ુને વ  ુ રુાવા 
મળ  ર ા છે.    ય તને ચેપ લા યો હોય તે જો મા ક પહરતો તે 
રોગ ફલાતો રોકાવી શક અને  જો િનરોગી  ય ત  મા ક પહર તો તે 
ચેપ લાગવાથી  ુ ત રહ  શક. હાલમા ંઘરની બહાર નીકળતી વખતે 
મા ક પહરવો ફર યાત છે. મા ક અને તેની અસરકારકતા  ગે વ  ુ
મા હતી આ  જુબ છે:  
મા ક પહર ુ ંશા માટ જ ર  છે?  
કોરોના વાઈરસ એ  સનતં મા ંઅ યતં  ુ મ (૧-૧૦ માઈ ો મીટરની પહોળાઈ ધરાવતા), નર   ખે ન દખાય તેવા 
ભેજ કુત ટ પા ં  ારા  સર છે.  યાર કોઈ ઉધરસ ખાય,  વાત કર અથવા છ ક,  યાર તે  ય તમાથંી આ ટ પા ંબહાર 
ફલાય છે. સામા ય ર તે, વાયરસથી  ુ િષત મોટા ટ પા ં૧-૨ મીટર  ધુી જ  સર છે. જો કોઈ  ય ત આટલાથી ઓછા 
તર ઉભી હોય, તો તેના નાક અથવા મો વાટ આ  ૂિષત ટ પા ં ારા વાઈરસનો ચેપ લાગી શક છે. આ ટ પા ંકોઈ 

જ યા ક સપાટ  પર પણ લાગી શક છે, અને જો કોઈ  ય ત તે જ યાને  પશ કર અને તે જ હાથથી મો અથવા નાકને 
પશ કર તો પણ આ રોગનો ફલાવો થઇ શક છે. 

જો કોઈ  બૂ જોરથી છ ક ક ઉધરસ ખાય, ક જોર થી વાત કર, તો તે વખતે આ વાઈરસ  ુ ત ટ પા ં૬-૮ િમટર  ધુી 
પણ  સર છે અને આ  તર તો બે  ય તઓ વ ચે સામા ય ર તે રાખેલા સામા ય  તર કરતા પણ વ  ુછે. જો તમે 
ુટર  ુ ંકોઈ   ચ  વાહન ચલાવતા હો ક પછ   ુ લી કારમા ં વાસ કરતા હો તો આ વાઈરસ  ુ ત ટ પા ંહ ુ  

વ  ુ ૂર  ધુી જઈને ચેપ લગાડ  શક છે. આ વાઈરસ  ુ ત ટ પા ંતમાર  બા ુમાથંી પસાર થતા અથવા તમાર  
પાછળ આવતા  ય તની ઉપર લાગી શક છે. 

મા ક પહરવાથી આ રોગના ફલાવાને ઓછો કર  શકાય છે. ભારત સરકારના આરો ય મં ાલય  ારા ઘરમાથંી બહાર 
નીકળતા તમામ  ય ત માટ મા ક પહરવો ફર યાત બનાવવામા ંઆવેલ છે. તમને રોગના કોઈ પણ લ ણો (તાવ, 
ઉધરસ) ન હોય તો પણ તમાર મા ક પહરવો જોઈએ, કારણ ક:
(૧) તમારા મા ંકોઈ લ ણ ન દખાતા હોય છતા પણ તમાર   દર વાઈરસ હોઈ શક છે. આથી  યાર તમે મા ક 
પહરો છો,  યાર તમારા  ૂિષત ટ પા ંફલાતા અટક છે,  થી અ ય  ય ત  ધુી ચેપ  સરતો અટક છે. 
(૨) મા ક પહરવાથી જો આ ુ-બા ુના કોઈ  ય તમાથંી ચેપ  ુ ત ટ પા ંતમારા  ધુી ઉડ તો તેના  ારા તમને ચેપ 
લાગવાની શ તા ઓછ  થઇ  ય છે.  
(૩) મા કને લીધે તમે તમારા નાક અને મ  ને સીધો  પશ નહ  કર  શકો. આના લીધે ચેપ ફલાતો અટકાવવા  ુ ંએક 
વધારા ુ ંઆવરણ બનશે.



મા ક કોણે અને  ાર પહરવો જોઈએ?
- જો તમને તાવ હોય, ઉધરસ આવતી હોય, અથવા  વોરનટાઈન હઠળ છો, 
તો મે ડકલ મા ક સતત પહર  રાખવો જોઈએ ( તુા િસવાય). 
- જો તમે કોઈ બીમાર  ય ત ને,  ને તાવ અથવા ઉધરસ આવતી હોય, 
સભંાળ  ર ા હો, તો તેવી પ ર થિતમા ંતેના સપંકમા ંહોવ  યાર મે ડકલ 
મા ક પહરો. સાથેજ, તેમના સપંકમા ંઆવેલ જ યાઓની સફાઈ કરતા અને 
તેમણે વાપરલ  વાસણો અને કપડા સાફ કરતા સમયે પણ મા ક પહરો.
- તમારા મા ંકોઈ લ ણ ન દખાતા હોય, તો  યાર પણ તમે ઘરની બહાર 
કોઈ પણ કામ માટ  ઓ,  યાર કાપડ  ુમા ક ક મો ઢાકંવા  ુકાપડ વાપરો. 

મા ક પહરવાની અને ઉતારવાની સાચી પ ધિત કઈ છે?
જો તમે મા ક પહરતા, વાપરતા અને તેને ઉતારતા  યાન ન રાખો તો મા ક 
પહરવાનો હ  ુજ િસ  નથી થતો. 

મા ક પહરતા પહલા, તમારા હાથ સા  ુઅને પાણી થી બરોબર સાફ કરો. 
મા કને કાન પર બાધંવાની દોર  ક ઈલા ટ ક થી પકડો. મા ક પહરો અને મો 
અને નાક બરોબર ઢકંાયા છે તે  િુનિ ત કરો. મા ક મો ઉપર બરોબર ફ ટ 
બેસવો જોઈએ. દોર  અથવા રબરથી મા કને બરોબર બાધંો. તમે બરોબર 
ાસ લઇ શકો છો ક કમ તે ુ ં યાન રાખો. 

મા ક કાઢતી વખતે તેની દોર  અથવા રબર પકડ ને મા ક ઉતારો. મા કની 
આગળના ભાગને અને તમારા મો, નાક અને  ખને  પશ ન કરો. તમારા 
હાથ સા  ુઅને પાણીથી બરોબર સાફ કરો. 

મા ક વાપરતી વખતે  ુ ંકર ુ ંઅને  ુ ંન કર ું
ટલો સમય ઘરની બહાર રહો તેટલો સમય મા ક પહર  રાખો.

ાહકો/ સાથી કમચાર ઓ/  ુ કાનદારો/ અ ય  ય તઓ સાથે વાત કરતી વખતે મા ક ન ઉતારો. ઉધરસ ખાતા, છ ક 
ખાતા, અને  ુ ં તી વખતે ( હરમા ંન  ૂકંો) તો ચો સપણે તમારો મા ક ન ઉતારો. ફોન પર વાત કરતી વખતે પણ 
મા ક પહરલો રાખો અને શ  હોય તો હ ડસ  હડ સેટ વાપરો.

મા ક પહરતી વખતે તેના આગળના ભાગને  પશ ન કરો. મા કનો આગળનો ભાગ વાઈરસ  ુ ત ભેજના ટ પાનંે 
તમારા નાક અથવા મોમા ંજતા અથવા તેમાથંી બહાર ફલાતા રોક છે. જો મા કના આગળના ભાગને  પશ કરશો, તો 
તેમારા હાથમા ંવાઈરસ લાગી શક છે   અ ય જ યાએ  પશ  ારા ફલાઈ શક. જો તમારો હાથ મા કના આગળના 
ભાગને  લૂથી પણ  પશ  ગયો હોય તો હાથોને સા  ુઅને પાણીથી અથવા સેનેટાઈઝરથી સાફ કરો.
  
જો તમે ચ મા ંપહરતા હો તો મા ક પહરશો  યાર તે કદાચ  ૂધંળા થઇ જશે. તમે આને રોકવા માટ મા કને નાક પર 
મ બને તેમ ઉપર પહરો અને મા કને બરોબર જોરથી બાધંો. મા ક ખસી ન  ય તે માટ તમે તમારા ચ મા ંમા કની 
ઉપર પહર  શકો અથવા તો મા કને બે ડ એઈડ ક અ ય સાધનની મદદથી ચોટાડો. ઘરની બહાર હોવ  યાર ચ મા ં
અથવા મા કને હલાવો નહ . ખાસ સજંોગોમા ંમા ક ક ચ મા ંઠ ક કરવાની જ ર પડ તો તમારા ખભા, કોણી ક કાડંાના 
પાછલા ભાગનો ઉપયાગ કરો.
 
જો તમે ઘરની બાહર લાબંા સમય માટ કામ કરતા હોવ, તો તમારો મા ક દર થોડા કલાક બદલો (અથવાતો  યાર 
મા ક ભીનો થઇ  ય  યાર બદલો). મા ક બદલતા પહલા અને પછ  તમારા હાથ સા થુી (અથવા આ કોહોલ 
ધરાવતા હ ડ સેનીટાઈઝરથી) સાફ કરો. મા કના આગળના ભાગને અડ ા વગર સાવધાની રાખીને મા ક બદલો. એક 
સાફ અને  કુા ડ બામા ંસાફ મા ક સાથે રાખો. વાપરલા મા કને ભરવા માટ  ુદો ડ બો રાખો  થી ઘર જઈને 
વપરાયેલ મા ક ફક  શકાય અથવા ધોઈ શકાય.



એ  િુનિ ત કરો ક મા ક પહરવાથી તમને  ાસ લેવામા ંતકલીફ ન થાય, ખાસ કર ને  યાર તમે ભાર શાર રક 
મની કામગીર  કર  ર ા હોવ. જો તમે અ થમાના દદ  છો અથવા તમને  ાસને લગતી અ ય કોઈ બીમાર  છે તો 
યાર પણ મા ક પહરલો હોય  યાર  ાસ લેવામા ંથતી તકલીફ, મા ુ ંભમ ુ ંક ચ ર આવવા  વા લ ણો  ગે 
સ ગ રહો. બાળકોને પણ મા ક પહર ને દોડતી વખતે અથવા રમતી વખતે  ાસ ને લગતી કોઈ તકલીફ બાબતે 
સ ગ રહતા શીખવાડ  શકાય છે. જો બાળકને અ થમા હોય, તો તેમણે મા ક પહર ને વ  ુ મ વાળ   િૃ   કરવા ુ ં
ટાળ ુ ંજોઈએ. 

જો તમને (અથવા બાળકને) મા ક પહરવાથી  ાસ લેવામા ંતકલીફ  ુ ંજણાય, તો તા કા લક મા ક ઢ લો કર  નાખંો 
અથવા તો જ ર પડ  ેસહલાઈથી  ાસ લેવા માટ મા ક કાઢ  નાખો. જો તકલીફ ચા  ુરહ અથવા તો વધે તો આરો ય 
સેવા િન ણાત નો સપંક કરો.  

કપડાના, મે ડ લ અને N 95 મા ક કવા હોય છે? 
(૧) કપડાના મા ક ઘર બનાવી શકાય તેવા અને વારંવાર વાપર  શકાય તેવા 
હોય છે. તમે  ુદા  ુદા કાપડમાથંી આ મા ક ઘર સીવી શકો છો.  તુરાઉ કાપડ 
મા ક બનાવવા માટ સૌથી યો ય છે. ઘટ વણાટ વા ં કપ ુ ં( મ ક ઓિશકાના 
કવર) આ માટ યો ય છે. તેમજ, ટ -શટ  ુ(બિનયાન )ુ કપ ુ ંપણ ઘ  હોય છે 
અને ચહરા પર ખચીને બરોબર બધં બેસી શક છે.  કાફ અથવા  ુપ ા ને પણ 
ુદ - ુદ  ર તે ઘડ  કર ને નાક અને મોને ઢાકંવા માટ ચહરા ઉપર મજ તુીથી 
બાધંી શકાય છે. 

તમે કોઈ પણ  કારનો મા ક બનાવવા ુ ંન  કરો  યાર ખાસ એ  ુઓ ક તેના 
એક કરતા વ  ુપડ હોય, તમારા મો અને નાકને ઢાકં, આરામથી બાધંી શકાય, 
અને સહલાઈથી ધોઈને  કુવી શકાય તેવા હોય. ભારત સરકારના  ુ ય વૈ ાિનક 
સલાહકારની કચેર   ારા કપડાના મા ક કવી ર તે બનાવવા અને વાપરવા તેની 
િવિવધ ભાષાઓમા ંમાગદિશકા પણ તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. તમે આવા ફર થી 
વાપર  શકાય તેવા મા ક અ કુ  ુ કાનોમાથંી પણ ખર દ  શકો છો. 

(૨) મેડ કલ (અથવા સજ કલ) મા ક દવાની  ુ કાનમા ંઉપલ ધ હોય છે. 
આ મા ક ખર દતી વખતે એ વાત ુ ંખાસ  યાન રાખો ક તેમા ંતમારા નાક, મો 
અને હડપચીને ઢાકંવા માટ ઘડ ઓ હોય અને તેમા ંમા ક તેની જ યાએ થી ખસી 
ન  ય તે માટ ઈલા ટ ક અથવા ર બીન લગાવેલ હોય. આ મા ક િસ થેટ ક 
કપડાના બનેલ હોય છે અને મોટા ભાગની દવાની  ુ કાનો મા ંમળે છે. તેની  કમત 
૧૦-૨૦  ./મા ક હોય છે અને તેને ફર થી વાપર  શકાતા નથી. 

(૩) N 95 મા ક (ર પરટસ) સૌથી અસરકારક ર ક છે. 
આ મા ક બ ુજ બધં બેસતા હોય છે અને 95%  ધુીના અ યતં  ુ મ (૦.૩ માઈ ો 
મીટર અને તેનાથી મોટા) ભેજ કુત ટ પા ંક  મા ંકોરનાવાયરસ હોય, તેને રોક  
શક છે. આ મા કનો બ ુજ ઓછો જ થો બ ર મા ંઉપલ ધ છે અને સામા ય 
જનતા આ મા કનો ઉપયોગ ન કર તે  હતાવહ છે. આનો ઉપયોગ માદંગીમા ં
અથવા દવાખાનામા ંદાખલ થયા હો તો તમારા દા તર ની સલાહ લઈને કરો. 
આ મા ક ર પરટોર  વા વ સાથે અથવા એના વગર મળે છે.  આ વા વ 
ઉ છવાસ બહાર કાઢવાની  યા સરળ બનાવે છે અને તે વા વ એવા ભે ુ ત 
ટ પા ારા ફલાતા વાઈરસને નથી રોકતા. આથીજ, સામા ય પાને વા વ વગરના 
મા ક વાપરવા માટ ઉ મ છે.



ુ ંતમે મા કને વારંવાર વાપર  શકો છો?
જો તમારો કપડાનો મા ક બરોબર ધોઈને તડક  કુવેલ ક  ેશર  ુકરમા ં
જ ં ુ ુ ત કરલ હોય અથવા ગરમ પાણીમા ંઉકાળ ને  કુવીને ઈ ી કરલ હોય 
તો તમે તેને ફર થી વાપર  શકો. તમારા મા કના વપરાશને  યાનમા ંરાખીને 
દર વખતે તેને વાપયા પછ   ડટર ટથી બરોબર સાફ કરો. એક થી વ  ુ
મા ક રાખો. સાફ, ભેજ વગરની જ યાએ આ વઘારાના મા ક હાથવગા રાખો. 
બને  યા ં ધુી કોઈનો પણ મા ક પહરવા ુ ંટાળો. (અ યતં અિનવાય 
સજંોગોમા ંઆમ કર ુ ંપડ તો  િુનિ ત કરો ક મા ક વપરાશ કયા બાદ 
સા થુી બરોબર ધોવાયો છે અને  ુ વાયેલ છે.)

મેદ કાલ મા કને દર ૬-૮ કલાક બદલવા જ ર  છે. તમે મા ક ઉતારો પછ  
તેને ૧%  લીચ ના  ાવણમા ંનાખીને તેનો િનકાલ કરો. તમારા હાથ સા  ુ
અને પાણીથી બરોબર સાફ કરો. વાપરલ મા કનો િનકાલ કરતા પહલા તેને 
જ ં ુ ુ ત કરવો જ ર  છે. આનાથી  િુનિ ત થાય છે ક તમે તમારા ઘર 
કચરો લેવા આવતા સફાઈ કામદારને વાઈરસનો ચેપ નથી લગાડતા.

અને હાથ મો ? 
સામા ય ર તે, હાથની  વ છતા  બૂ જ જ ર  છે. જો તમે તમારા હાથ િનયિમત પણે  ઓુ અને હાથ ધોયા વગર 
તમારા હાથથી તમારા ચહરાને  પશ ન કરો તો હાથ મો ની જ ર નથી. વ મુા,ં જો તમે તેને આખો  દવસ પહર  
રાખો અને વાઈરસથી  ુ િષત જ યાઓ અને તમારા ચહરાને આ હાથ મો થી  પશ કરો તો તેનો કોઈ અથ સરતો 
નથી. આરો ય સભંાળ રાખવા માટની જ યાઓ ક  યા ંચેપનો વ  ુભય હોય  યાજ આ હાથ મો  વાપરવા જોઈએ.

અહ  આપેલી મા હતી વૈ ાિનક  ુ ોથી અને ચોકસાઈથી  તુ કરવાની કોિશશ કરવામા ંઆવી છે. વાચંકોને મા હતી મા ંકોઈ  ુ ટ અથવા  લૂ 
જણાય તો અમને ઇમેઇલ indscicov@gmail.com કરવા િવનતંી. ધ યવાદ.


