આગ છી: તભાયી વ્મન્્તગત સુયક્ષાત્ભક
કકટનો ઉમોગ
વમુદામ ભાકશતી

સુયક્ષાત્ભક કકટ્વ તે રોકો ભાટે શોમ છે જેઓ આગથી પ્રબાવલત ભકાનોભાાં
ાછા પયી યહ્ાાં શોમ. તે લધાયાનાાં ભાસ્ક્વ, કડસ્કોઝેફર કલયૉલ્વ અને
ભજબ ૂત શાથભોજા વાથે તભાયી સ્કથાવનક કાઉન્સવર અથલા કોઈ
તાત્કાલરક ુનપ્રાાપ્તત કેસરભાાંથી ઉરબ્ધ થઈ ળકે છે .

કકટ્વનો ઉમોગ પ્ત ભકાનની તાવણી કયલા દયવભમાન
વ્મન્્ત દ્વાયા થલો જોઈએ.
તે એસ્કફેસ્કટોવ વનકાર અથલા વાપ-વપાઈ ભાટે નથી.
આગ છી: ઘયે સુયલક્ષતણે ાછા પયવુાં – ભાકશતી વિકા કકટભાાં
વાભેર છે , જેભાાં તભાયે ભકાનભાાં ુનઃપ્રલેળ કયતા શેરા જાણલી જોઈએ

ભાસ્ક્વ, કલયૉલ્વ અને શાથભોજા કાઢીને તેનો વનકાર થલો
જોઈએ:

•
•
•

•
•
•
•

કડસ્કોઝેફર કલયૉલ્વ
એક કડસ્કોઝેફર P2 ચશેયાનુાં ભાસ્કક
ભજબ ૂત શાથભોજા
લાયે રા સુયક્ષાત્ભક વાધનનો વનકાર કયલા ભાટે એક કચયાની
થેરી

ભાકશતી િક:

–
–

આગ છી: ઘયે સુયલક્ષતણે ાછા પયવુાં
આગ છી: તભાયી વ્મન્્તગત સુયક્ષાત્ભક કકટનો ઉમોગ.

જ્યારે તમે તમારાં ુ મકાન છોડો
િાહનમાાં પ્રિેશતા હેા.

ભજબ ૂત ગયખાાં શેયલાની બરાભણ કયલાભાાં આલે છે જે તભારુાં

ભકાન છોડતી લખતે વયતાથી વાપ થઈ ળકે અથલા ધોલાઈ ળકે.

સરુ ક્ષાત્મક સાધનનો ઉયોગ કેિી રીતે કરિો:
•

ભાસ્કક કપટ કયલા ભાટેનાાં ભાગાદળાન ભાટે  ૃષ્ઠ યની
સ ૂચનાઓનુાં અનુવયણ કયો – ુરુોએ દાઢી અને મ ૂછોને ભાસ્ક્વ

તે આયોગ્મ અને વરાભતીની ફાફતોની વલગતલાય આેરી છે .

દરે ક સરુ ક્ષાત્મક કકટમાાં આ હોય છે :

જ્યારે ણ તમે કાયયથી વિરામ ો

લડે વાયી યીતે વીર કયલાની વાલચેતી રેલી.
કલયૉલ્વને તભાયા કડાની ઉયથી શેયલા જોઈએ.

સરુ ક્ષાત્મક સાધનને દૂર કરિા અને તેમનો
વનકા કરિો:
•

કડસ્કોઝેફર કલયૉલ્વને ફશાયની ફાજુ ને અંદયની તયપ લાીને
કાઢલા તથા ફેગભાાં મ ૂકલા જોઈએ.

•
•
•
•
•

શાથભોજા કાઢી નાખલા જોઈએ અને ફેગભાાં મ ૂકલા જોઈએ.
જો ગયખાાં પેંકી યહ્ાાં ન શોલ તો તેભને વાં ૂણાણે ધોઈ કાઢો.
વૌથી છે લ્રે ચશેયાનુાં ભાસ્કક ઉતાયીને તેને ફેગભાાં મ ૂકો.
ગાાંઠ ભાયીને થેરીને ચુસ્કતણે ફાંધ કયો.
થેરીનો કોઈણ કયપયુઝ કરે્ળન ોઇસટ ય વનકાર કયો.

િધ ુ માકહતી
લધુ સુયક્ષાત્ભક કકટ્વ ભાટે અથલા જો તભને કકટનો ઉમોગ કયલા
વલળે કોઈ પ્રશ્નો શોમ તો તભાયી સ્કથાવનક કાઉન્સવર અથલા તાત્કાલરક
ુનપ્રાાપ્તત કેસરનો વાંકા કયો.

મને કેટી કકટ્સની જરૂર ડશે?
સુયક્ષાત્ભક વાધન કડસ્કોઝેફર શોલાને કાયણે તથા પયીથી ઉમોગભાાં
રેલાલા જોઈએ નશીં, તેથી ઘણી કકટ્વની જરૂય ડી ળકે છે , ભકાન ય
વલતાલલાના વભમનાાં આધાયે .

વલ્ટોકયમન વયકાય, 1 Treasury Place, Melbourne દ્વાયા અવધકૃ ત અને પ્રકાવળત.
ુ યી
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P2 અથલા N95 ભાસ્કક કેલી યીતે શેયવુાં અને તાવવુાં
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ભાસ્કકને  ૂણાણે ખોરલા ભાટે તેની

નાકની લામયને એક શરકો લાાંક

ફે સ્કરે તવને એ્સ્કોઝ કયલા ભાટે

તભાયી તર્જની અને અંગુઠાનો

સ્કરે તવ કડી યાખેને ભાસ્કકને તભાયી

કકનાયીઓને અરગ કયો.

આલા ભાટે લાો. નાકનો લામય

ભાસ્કકને ઉયની તયપ નીચે કયીને

ઉમોગ કયીને ફાંને સ્કરે તવને અરગ

શડચી નીચે ક કયો.

ભાસ્કકના ટોચને પ્રસ્કત ુત કયે છે .

કડો.

કયો.
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સ્કરે તવને ઉય અને તભાયા ભાથાથી

નીચેની સ્કરે ને ાછાની તયપ તભાયી

ઉયની સ્કરે ને ભાથાની ઉય તાજની જેભ

નાકની લામયને તભાયા નાકનાાં વેત ુની

ભાસ્કક અને કકનાયીઓને ત્માાં સુધી

ઉંચેની ફાજુ એ ખેંચો.

ડોક ય (તભાયા કાનની નીચેથી) મ ૂકો.

યાખો જેથી કયીને તે તભાયા કાનની

આવાવ શલેથી દફાલો જ્માાં સુધી તે

વ્મલન્સ્કથત કયલાનુાં ચાલુ યાખો જ્માાં સુધી

એકદભ ઉય યશે.

મોગ્મ યીતે કપટ ન થઈ જામ.

તભે એક વારુાં અને વગલડતા ૂણા કપટ ન
કયી રો.

કપટ ચેક
ધીભેથી શ્વાવ રો. જ્માયે તભે અંદય શ્વાવ

ધીભેથી શ્વાવ છોડો. ભાસ્કક શલાથી બયાઈ

P2 અને N95 ભાસ્કક

રેળો ત્માયે ભાસ્કક વશેજ ચશેયાની તયપ

જવુાં જોઈએ. આ તફક્કે એ ભશત્લનુાં છે કે

શેયલાભાાં આલે ત્માયે દય

ખેંચામ છે અને વાંકુલચત થામ છે .

ભાસ્કકની કકનાયીઓ પયતે કોઈ એય રીકેજ

લખતે એક 'કપટ ચેક' કયવુાં

ન શોમ.

આલશ્મક છે .
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જ્માયે ણ ભાસ્કક શેયલાભાાં આલે ત્માયે દયલખતે આ કદળાવનદે ળોનુાં અનુવયણ કયો. જો ભાસ્કક મોગ્મ યીતે શેયલાભાાં ન આલે તો તે ધાયે ર સ્કતયની સુયક્ષા પ્રદાન કયળે નશીં તેથી નીચે વલગતલાય ફતાવ્મા અનુવાય તભે એક વારુાં કપકટિંગ ભેલો તે
અગત્મનુાં છે . વાપ દાઢી કયે ર ુરૂો શ્રેષ્ઠ પેવળમર વીર પ્રાતત કયળે. P2 અને N95 બ્રાસડના ભાસ્ક્વ વશેજ અરગ શોઈ ળકે છે . તેથી શાંભેળા વનભાાતાની સ ૂચનાઓ અને ચેતલણીઓનુાં ારન કયો.
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