
ТРЕБА ЗРОБІТЬ СВІЙ 
ВНЕСОК.
Носіть немедичну маску або прикриття 
для лиця, щоб уберегти інших людей 
тоді, коли немає можливості витримати 
відстань у 2 метри.

НЕМЕДИЧНІ МАСКИ НЕ 
РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ:

 ¼осіб, які страждають від захворювання чи 
стану, що не дозволяють натягти або зняти 
маску

 ¼осіб, яким тяжко дихати

 ¼дітей у віці до 2 років

НЕ СУДІТЬ ІНШИХ 
ЗА НЕНОШЕННЯ 
МАСКИ.
Важливо бути чутливими: адже деякі 
люди можуть бути нездатними носити 
маску чи прикриття для лиця.

ТРЕБА носити немедичну 
маску або прикриття для 
лиця заради безпеки 
людей, що вас оточують.

ТРЕБА, щоб маска була 
виготовлена із 
щонайменше двох 
шарів щільної тканини.

ТРЕБА мити руки або 
користатися спиртовим 
санітайзером (асептиком) 
для рук перед тим і після 
того, як доторкатиметеся 
до маски/ прикриття для 
лиця.

надягаючи та знімаючи 
маску, ТРЕБА тримати її 
за зав’язки/ петлі.

ТРЕБА, щоб маска або 
прикриття для лиця 
були чисті та сухі.

ТРЕБА перевіряти маску 
на наявність отворів або 
розривів.

ТРЕБА, щоб ніс та рот 
були повністю прикриті.

ТРЕБА замінювати та 
прати маску щоразу, як 
вона стане вогкою чи 
забрудниться.

ТРЕБА зберігати 
багаторазову маску у 
сухому паперовому 
пакеті до моменту, коли 
вам знову доведеться її 
надягти.

ТРЕБА прати маску в 
гарячій мильній воді і 
добре її висушити, перш 
ніж знову надягти.

Маску, яку вже 
неможливо випрати, 
ТРЕБА викинути у 
вистелений пластиком 
контейнер для сміття.

НЕ ТРЕБА
повторно 
використовувати вогку, 
брудну або пошкоджену 
маску

носити маску, яка 
нещільно прилягає до 
обличчя

носити маску на шиї чи під 
підборіддям

давати свою маску 
поносити комусь 
іншому

знімати маску, щоб 
поговорити з кимось

торкатися до маски під 
час носіння

залишати використану 
маску в межах досягу 
інших людей

Kulı ɂedırı tth’ı ́ benawųłnı ̨ la ɂedırı 
dadanedhe COVID-19 yu ɂahot’ı ̨  dekulı 
bet’a dene borędı ghonı ̨ sı. Hoketł’a nela 
k’enaı ł̨de hoɂą chu dene ch’ası ghųyı ̨ de 
nezų hası ̨ ku neba ɂeya de nekuę nǫdher.

ЯК БЕЗПЕЧНО КОРИСТУВАТИСЯ НЕМЕДИЧНОЮ 
МАСКОЮ АБО ПРИКРИТТЯМ ДЛЯ ЛИЦЯ

U K R A I N I E N /  U K R A I N I A N

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/hand-sanitizer.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/hand-sanitizer.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/hand-sanitizer.html

