PARÇA MASKADAN
İSTİFADƏ QAYDALARI
Ev şəraitində hazırlanmış, təkrar istifadə oluna bilən və beləliklə daha qənaətli parça
maskalardan istifadə etməklə, virusun yayılma sürətinin qarşısını ala bilərik.

Parça maskalara dair tələblər:
Sıx və bir neçə qat parçadan olmalı, üzdə rahat
oturmalıdır;
İplə başın arxasında bağlamaqla və ya rezin
halqaları qulağın üstündən keçirməklə bərkitmək
lazımdır;
Rahat nəfəs almağa imkan verməlidir;
Zədələnmədən və forması dəyişilmədən əllə və ya
maşında yuyulub ütülənməlidir.

Parça maskadan istifadə ilə bağlı nələri
bilməliyik:
2 metrlik sosial məsafəni təmin etməklə yanaşı
maskadan istifadə edilməlidir;
Parça maskaların çıxarılması zamanı əl ilə gözə,
buruna və ağıza toxunmamalı və maskanı
çıxardıqdan dərhal sonra əllər sabunla
yuyulmalıdır;
Həkim və tibb işçilərinin N-95 və digər tibbi
maskalara artan ehtiyacını nəzərə alaraq digər
insanlara parça maskalardan istifadədə üstünlük
verilməsi məsləhət görülür;
Parça maskaları 6 yaşdan az uşaqlar, nəfəs
almaqda çətinlik çəkənlər, huşunu itirmiş, halsız və
kömək olmadan maskanı çıxara bilməyən
adamların taxmaları məsləhət deyil.

PARÇA MASKANIN
HAZIRLANMASI
ÜZRƏ TƏLİMAT
Lazım olan ləvazimat:

İki ədəd
25sm x 15sm
ölçüdə
düzbucaqlı
pambıq parça

2 ədəd 15sm
ölçüdə
rezin

İynə və sap

Qayçı

Tikiş maşını

Hazırlanma qaydası:
15 sm

Qalın pambıq parçanı 25sm x 15sm ölçüdə 2 ədəd düzbucaqlı
formada kəsin. Sıx toxunmuş pambıq parçadan istifadə edilməlidir.

25 sm
qatla

0.5 sm

tikiş

0.5 sm

tikiş
qatla

1.5 sm

Hazırladığınız düzbucaqlı formaları üst-üstə yerləşdirin. Uzun hissələrini
0,6 sm, ensiz hissələrini 1,3 sm olmaqla qatlayın və tikin.

1.5 sm
qatla

qatla
tikiş

tikiş

ipi keçirmək
düyün

düyünu içəri
salmaq

tikiş

Uzunluğu 15 sm olan rezin ipi ensiz qatlanmış hissələrinə bərkidin və
düyünləyin. Rezin ip olmazsa, əvəzinə istənilən elastik materialdan olan
ipdən istifadə edin.
Maskanın ensiz hissələrini yığın və üzünüzü tam bağlayacaq qədər
uyğunlaşdırın.

tikiş

Qeyd:
• Hazırlanmış maskalar istifadə etdiyiniz günün sonunda əl ilə sabunlu suda və ya paltaryuyan maşında (60℃) yuyulmalı və
ütülənməlidir.
• Qeyd olunan üsuldan istifadə etməklə həm ev şəraitində, həm də fabriklərdə parça maskalar hazırlana bilər.

