Përzgjedhja dhe mbajtja e një maske
Mbajtja e një maske duke mbuluar gojën, hundën dhe mjekrën tuaj është e
rëndësishme për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së COVID-19 në
ambiente ku rekomandohet ose kërkohet mbajtja e maskës.

Maskë pëlhure:
Maskat prej pëlhure
duhet të kenë shtresa
të shumta pëlhure të
endura fort dhe një tel
për hundë.

Maska
njëpërdorimshe:
Kërkoni maska
njëpërdorimshe me
një shirit te hunda.

Maska filtruese:
KN95 dhe N95 janë
maska filtruese. Disa
maska N95 janë
krijuar posaçërisht për
personelin e kujdesit
shëndetësor.

Maska filtruese
kirurgjikale N95:
Maskat kirurgjikale
N95 janë krijuar
posaçërisht për
personelin e kujdesit
shëndetësor.

Si të vendosni maskën: Përshtatja dhe filtrimi i mirë
Kushte të mira: Të gjitha maskat duhet të jenë të pastra, të thata dhe në gjendje të mirë.
Para se të përdorni maskën tuaj, kontrolloni që të mos ketë grisje ose fije të lira. Sigurohuni
që maska juaj të jetë e pastër dhe e thatë. Nëse maska juaj lahet, sigurohuni që ta lani
rregullisht. Nëse është maskë njëpërdorimshe, hidheni maskën kur është e ndotur, e dëmtuar
ose bëhet e vështirë për të marrë frymë.
Përshtatja e mirë: pavarësisht se cilën maskë mbani, sigurohuni që të përshtatet mirë pa
hapësira. Mangësitë mund të ndodhin nëse maska ka përmasa të gabuara, nëse është e
veshur gabimisht ose nëse ka të bëjë me qimet e fytyrës.
Mbuloni hundën dhe gojën me maskë.
• Është e rëndësishme të kontrolloni që maska të përshtatet mirë në hundë, gojë dhe mjekër.
• Të gjitha maskat duhet të kenë një shirit për hundën për të siguruar fort pjesën e
sipërme të maskës rreth hundës.
• Kontrolloni për boshllëqe duke mbyllur duart rreth skajeve të jashtme të maskës.
Sigurohuni që të mos kalojë ajri nga zona afër syve ose nga anët e maskës.
• Nëse fijet e veshit janë shumë të gjata, lidhini ato me nyjë në secilën anë për t’i bërë
më të vogla.
• Nëse vetë maska është shumë e madhe, paloseni atë dhe futni materialet e
panevojshme nën skajet.
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