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Masks for Curbing 
the Spread of SARS-CoV-2
Coronavirus 

Illustration by MoHFW

A manual on homemade masks 
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“Masks are effective only when used in 
combination with frequent hand-cleaning with 
alcohol-based hand rub or soap and water. If you 
wear a mask, then you must know how to use it 
and dispose of it properly.” 
-World Health Organization 

Analyses show that if 50% of the population were to wear 
masks, only 50% of the population would be infected by the 
virus. Once 80% of the population wears a mask, the
outbreak can be stopped immediately.
Source: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30229968/



COVID-19 virus spreads easily from person to person contact.  Virus carrying droplets dry fast 
enough to form droplet nuclei and remain airborne eventually landing on different surfaces. 
SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, has been detected in aerosols for up to three 
hours and on plastic and stainless steel surfaces for up to three days. (N.Engl J.Med. 2020)  

Why Wear a Mask? 

Reducing the chances of inhaling the virus by wearing 
a protective mask that is cleaned thoroughly using a 
combination of approaches that use Heat, UV light, water, 
soap and alcohol, will be vital to stopping its spread. 

Masks lower the chances of coronavirus entering the respiratory 
system through droplets still in the air from an infected person. 



DISPOSABLE MASK
(Bought from store—can be 

used only once) 

MAKE AT HOME RE-USABLE MASK*
  (Process for making and reusing such masks is 

defined further in this document)
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Proposed guide is meant to provide a simple outline of best practices to 
make, use and reuse masks to enable NGOs and individuals to self-create 
such masks and accelerate widespread adoption of masks across India. 
The key criteria for proposed designs are Ease of Access to Materials, 
Easy of Making at Home, Ease of Use and Reuse. Wearing of masks is 
especially recommended for people living in densely populated areas 
across India.

* There are many variations of homemade masks. This is one of two 
designs proposed in this manual. 

C O M M O N  T Y P E S  O F  M A S K S 



Key Differences between 
Disposable and Homemade 
Cotton Masks

PROPERTIES DISPOSABLE 
(Surgical) MASK

HOMEMADE 
(Cotton) MASK

Use Single use Multiple use

Effectiveness 
against Virus 

Particles 

~ 97% ~ 70%

Washing and 
Cleaning 

Should NEVER be 
washed as it damages 

filtration and 
protection ability

Can be reused 
easily following 

procedures shown 
further in this 

document   

Availability Medical store stocks 
of such masks are  

likely to be 
depleted

Can be easily 
made at home with 

available cotton 
materials 

Disposal  Must be disposed 
after one use in a
closed bag with 

household waste to 
prevent virus from 

travel 

Can be easily 
cleaned after use 
with ingredients 

available at home

A protective mask can be made with simple household 
materials.  

Scientists have tested different household materials for 
homemade masks. To measure their effectiveness in 
stopping viruses, they bombarded 0.02 micron particles 
(5 times smaller than the coronavirus) on to these different 
materials. They found that a double layer of 100% cotton 
cloth is the most effective at capturing small particles, is 
breathable and this is also easy to use for making a mask 
at home.2

2. https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/
3. https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_
    of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic
4. https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/

A double layer of 100% cotton cloth is about 70% as 
effective as a surgical mask at capturing small particles 
(up to five times smaller than coronavirus). 3 4   
This material is breathable
It is easy to find around the house
These masks can be easily reused 
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1.a Cutting Fabric – Cut cloth for the mask at the 
following sizes as required: 
    

1.b Cutting Strips – Cut 4 strips for tying and piping

from cloth:  Two pieces at 1.5”x 5” and  Two pieces at 1.5”x 40” 

Adult: 9 inch x 7 inch     Child: 7 inch x 5 inch 

Begin
with

Option 1. Make a Mask using a Sewing Machine

Things you will need: 

You can easily make a mask at 
home to protect yourself. 

100% cotton material

Four pieces of cloth strips Scissors

0 1 2 3 4 5 6 7
8

inch

Illustration by MoHFW

Any used cotton cloth including old cotton vest or t-shirt can be used to 
make this mask. Remember the colour of the mask does NOT matter. You 
must ensure that the fabric is washed well in boiling water for 5 minutes 
and dried well, before you make the mask. Adding salt to this water is 
recommended. 

1.

2. 3. 4.

Sewing Machine

Inch= ”

For Adult 
Size Mask 



Take the cut fabric, attach the 1.5x5” strip to be used as piping to the fabric on one end as shown. 

Create three downward facing pleats of approximately 1.5” each folding cloth as shown. 
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Turn the pleated cloth to the other side and repeat steps for pleating on this side as shown above. 
Once the pleats have been made, the height of the pleated cloth will be reduced from 9” to 5”. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Process demonstrated below is for Adult Size Mask



Secure the pleats with piping on both sides as shown above.  Take extra care to keep all pleats facing 
downward as shown. 

10. 11. 12.

Now begin attaching the long 40” strips used for tying the mask to the top and bottom of mask as shown. 

13. 14. 15.

Once again fold both these strips three times and stitch as shown above. 

16. 17. 18.
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Your mask is now ready

Ensure that the mask fits 
around your mouth and nose 
and there is no gap between 
your face and the mask. When 
wearing the mask, the side 
facing you should show pleats 
facing downwards. 

You must never reverse 
the mask for reuse. Always 
thoroughly wash mask after 
every use following process 

shown further. 

This mask is currently being used by community-
health workers of organizations in South 
Rajasthan including, Amrit Clinic, Arth Hospital, 
and Shreyas Hospital. Images and process 
courtsey: Jatan Sansthan, UdaipurManual on DIY Masks_India_9



Make sure the mask fits your face well 
and there are no gaps on the sides... 

1. 2. 3.

4. 5.

7. 8.

6.

Remember to still maintain 
up to 2 meter distance from 
others at all times, wash your 
hands thoroughly when back 
home and do not touch your 
face or eyes! 

Demonstrated by Dr. Gargi Goel, Pediatrician, Rajasthan

Manual on DIY Masks_India_10

DRAFT ONLY

DRAFT ONLY



Option 2: Making a mask at home by hand 
without a sewing machine

Step 2 Step 3

Fold the handkerchief from one 
side to little above the middle of 
the cloth

Now fold over the other edge 
to go above the first fold

Fold this again evenly from the 
middle as shown

Things you will need:

100% cotton material or a 
men’s cotton handkerchief Two rubber bands

Step 1

1. 2.
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Step 6

Step 7

Step 4

Step 5

Take a rubber band and tie it on left side of the 
cloth as shown

Now  tie the other side with another rubber band 
Ensure that the area in the middle of the two rubber 
bands is big enough to cover your mouth and nose

Take one edge of the cloth on the side of the rubber 
band and fold over it. Do this for both sides

Now take one fold and insert in to the other fold

1. Your mask is now ready

3. To wear this mask just wrap each 
    rubber band around your ears

2. Please ensure that the mask fits    
    around your mouth and nose and 
    there is no gap between your face 
    and the mask

4. You must follow all precautions 
    and instructions outlined above 
    when using the mask
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Wash and sanitize this mask 
after every single use as shown 
in next page...

• Do not touch the front or any 
other surface of the mask, remove 
it only with strings behind

• For string mask, always untie the 
string below and then the string 
above

• After removal, immediately clean 
your hands with 70% alcohol-
based hand sanitizer or with soap 
and water for 40 seconds

• Drop it directly into a soap 
solution or boiling water to which 
salt has been added

IMPORTANT PRECAUTIONS: 

1. Thoroughly wash and clean 
the mask (as shown in next page) 
before wearing it.

2. Wash your hands thoroughly 
before wearing the mask.

3. As soon as the mask becomes 
damp or humid, switch to another 
mask and clean the used mask.

4. Never reuse a mask after single 
use without cleaning it. 

When removing the mask: 
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Before using the handmade 
mask remember: 



How to Clean and Sanitize your
Homemade Mask Everyday

 1. Thoroughly wash the mask in soap and warm water 
and leave it to dry in hot sun for at least 5 hours.
If you do not have access to the sun, follow Option 2: 

2. Place the mask in water in a pressure cooker  and
pressure boil it for at least 10 minutes and leave it 
to dry. Adding salt to the water is recommended. In the 
absence of a pressure cooker, you may boil the cloth 
mask in hot water for 15 minutes. 
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Do not attempt to clean and boil disposable masks. They 
have material that cannot withstand washing.

3. Wash and clean with soap and apply heat on the 
mask for up to five minutes. (You may use an iron). 

. 

If you do not have access to a pressure cooker/boiling 
water, follow Option 3: 

 



It is recommended that you make two masks so you 
can wear one, while the other is washed and dried

2. 3.

5.

1.

4.

Take any plastic bag at home

Keep your extra clean mask 
in this clean bag

Keep it sealed well Now you can rotate your 
masks for daily use 

Clean it thoroughly with soap 
and water

Let it dry well on both sides 

6.

How to Store your Clean Mask
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Images from public sources

Design by Vertiver
Wearing of masks is particularly useful in crowded areas.

Issued by the Office of the Principal 
Scientific Advisor to the Government of 
India_ March 30, 2020 

Homemade reusable masks only reduce the chances of inhaling 
droplets still in the air from in infected person.  They do not give full

protection. Homemade reusable masks must be washed and heated 
each day, as instructed. Reuse without washing should NOT be done. 

Disposable masks should not be washed and re-used. 
They must be disposed according to instructions.

Remember to wash your hands frequently 
with soap for 20 seconds. 



భారత ప్రభుతా్వ నికి ప్రధాన శాస్త్రయీ సలహాదారు

కార్యా లయంవారిచే తేది 30.03.2020న

జారిచేయబడంది. 

SARS – Cov – 2 కరోనావైరస్యొకక

వ్యా ప్తనిి తగ్ గించడానికి / అరికట్టడానికి

ముసుగు (మాస్క ) 

ఇింటో్ల తయారుచేసినముసుగులపై
మాన్యా వల్



“ఆలక హాల్ ఆధారిత హాా ండ్ రబ్ లేదా సబ్బు

మరియు నీటితో తరచుగా చేతి శుప్రరరచడంతో

కలిపి ఉరయోగంచినప్పు డు మాప్తమే ముసుగులు

ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. మీరు ముసుగు ధరిస్త,ీ

దానిి ఎలా ఉరయోగంచాలో తెలుసుకోవాలి

మరియుదానినిసరిగాా పారవేయాలి. ”

-ప్రరంచ ఆరోగ్ా సంసథ
జనాభాలో 50% ముసుగులుధరిస్త,ీ జనాభాలో 50%

మాప్తమేవైరస్బారిన రడుతందని విశ్లషేణలు

చెబ్బతనాి యి.  జనాభాలో 80% ముసుగుధరించిన

తరా్య త, వాా పిీ వంటనే ఆరవచుు . 

మూలం: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30229968/ DIY



మాస్క (ముసుగు) ఎందుకుదరించాలి
COVID-19 వైరస్ వా కి ీనండ వా కి ీరరిచయానికి సులరంగా వాా పిసీుంది. బందువులన

మోస్తవైరస్ బందు బందువులన ఏరు రుసీుంది మరియుగాలిలో ఉండ చివరికి వివిధ

ఉరరితలాలపైకి వసీుంది. COVID-19 కి కారణమయా్య SARS-CoV-2 అనే వైరస్

ఏరోసోల్్ లో మూడు గ్ంటల వరకు మరియు ప్లపేాిక్ మరియు ప్ల కయిన్లెస్ ప్లరకల్

ఉరరితలాలపైమూడురోజులవరకు కనగొనబడంది. (N.Engl J.Med. 2020)

సోకిన వా కి ి న్యిండి గాలిలో ఉనన బిందువుల ద్వా రా

కరోనావైరస్ శా్వ సకోశ వా వసథలోకి ప్రవేశించే అవకాశ్వలన్య

ముసుగులుతగ్ గసి్తయి.
హీట్ , UV లైట్, వ్యట్ర్, సబ్బు మరియు ఆలక హాల్ ఉరయోగ్ించే విద్వనాల

కలయికన్య ఉరయోగ్ించి పూరిగిా శుప్రిం చేయబడిన రక్షిత ముసుగ్ ధరిించడిం

ద్వా రా వైరస్ పీల్చే అవకాశ్వలన్య తగ్ గించడిం, ద్వని వా్య తిని ఆరడానికి చాల

ముఖమైనది.



ప్రతిపాదిత గైడ్ అంటే NGO లు మరియు వా కీులు ఇటువంటి

ముసుగులన సా యమా సృిమీు డానికి మరియు భారతదేశం అంతటా

ముసుగులు విసృీతంగా స్వా కరిమాు దానిి వేగ్ంవంతం చేయడానికి

ముసుగులు తయారు చేయడానికి ఉరయోగంచడానికి మరియు

ప్పనరిా నోయోగ్ం చేయడానికి ఉతమీమైన అభాా స్వల యొకక సరళమైన

రూప్పరేఖలన అందిచడానికి ఉదేేశిమాు బదిమే్ద. ప్రతిపాదిత దిజైనకేు

కీలకమైన ప్రమాణాలుమేతిరియల్్ యాక్స్ స్ సులువు ఇంప్లలే సులరంగా

తయారుచేయడం, వాడుకలో సౌలరా ం మరియు ప్పనరిా నియోగ్ం.

భారతదేశం అంతటా జనస్వంప్దత ఉని ప్పాంత్వలేో నివించే ప్రజలకు

ముసుగులుధరించడంచాలమంచిది.

ప్పనరిా నియోగ్రరచలేని

ముసుగు

(షాప్పలలోకొనగోలుచేిఒక

స్వరిఉరయోగంచి

పారవేయవేలన. 

ఇంటి దగ్రా తయారుచేయబడ

ప్పనరిా నియోగంచేమాస్క లు



ప్పనరిా నియోగారరచలేనిమరియుఇంలే తయారుచేినమాసుక లమదా భేదాలు

లక్షణాలు పునరిా నియోగారరచల్చని

(సరికిల్)మాసుక లు

ఇింటో్ల తయారుచేసిన

మాసుక లు

ఉరయోగ్ం ఒకే ఉరయోగ్ం ఎకుక వ స్వరేు ఉరయోగ్ం

వైరస్ వా తిరేక

పోర్యడే ప్రభావం

97% 70%

ఉతకడంమరియు

శుప్రరరచడం
వడపోతమరియురక్షణ

స్వమర్యథ ా నిి

దెబు తీసీుని ందున

ఎప్పు డూ కడగ్కూడదు

ఈరప్తంలోమరింత

చూపిన విధానాలన

అనసరించిసులరంగా

తిరిగ

ఉరయోగంచవచుు ల

రా త

అందుబాటులో

ఉండడం

అటువంటిముసుగుల

యొకక మెడకల్ ప్లసోక్

నిలా లు క్షీణంచేఅవకాశం

ఉంది

అందుబాటులోఉని

రతిీ రదార్యథలతో ఇంప్లలే

సులరంగా తయారు

చేయవచుు తొలగంప్ప

పారవేయడం వైరస్ ప్రయాణంచకుండా

నిరోధంచడానికి గ్ృహ

వా ర్యథలతో ప్లకేోడ్ బాా గ్లో

ఉరయోగంచిన తరా్య త

పారవేయాలి

ఇంలే లభంచే

రదార్యథలతో

ఉరయోగంచిన తరా్య త

సులరంగాశుప్రం

చేయవచుు



స్వధారణ గ్ృహోరకరణాలతో రక్షిత ముసుగు తయారు చేయవచుు .

ఇంలే తయారుచేిన ముసుగుల కోసం శాస్త్సవీేతలీు వేరేా రు

గ్ృహోరకరణాలన రరీక్షించారు. వైరసనే ఆరడంలో వాటి ప్రభావానిి

కొలవడానికి, వారు ఈ విభని రదార్యథలపై 0.02 మైప్కాన్ కణాలన (కరోనావైరస్

కంటే 5 రెటేు చిని వి)పేలాు రు.

100% రతిీ వస్త్సంీయొకక డబ్బల్పొర చిని కణాలనసంప్గ్హంచడంలో

అతా ంత ప్రభావవంతమైనదని, ha పిరి పీలుు కునేదనిమరియుఇంలే

ముసుగుతయారీకి ఇదికూడాఉరయోగంచవచు ని వారు కనగొనాి రు. 

100% రతిీ వస్త్సంీయొకక డబ్బల్పొర చిని కణాలన (కరోనావైరస్ కంటే

ఐదురెటేు చిని ది) సంప్గ్హంచడంలో శస్త్సచీికిత్ ముసుగువలె 70% 

ప్రభావవంతంగాఉంటుంది.  3 4



మ్దమమ లిి మీరు కాపాడుకోవడానికి ఇంటి వదనేే

సులరంగామాసుక లుతయారుచేసుకోవచుు . 

కుటుక మ్దషన్ ఉరయోగంచిమాస్క న తయారు
చేయడం. 

కావలిన వసీువులు

• కాటన్ : ఈముసుగు (మాస్క ) తయారు చేయడానికి పాత కాటన్ చొకాక

లేదా టీ షరుకతో సహా ఏదైనా రతిీ ఉరయోగంచిన వస్త్సంీ

ఉరయోగంచవచుు , దీనికి రంగుతో సంబందం లేదని గుప్లరీుంచుకోండ.

మీరు ముసుగున తయారుచేస్త ముందు బటకన వేడనీటిలో 5

నిమ్దషాలుభాగాఉతికి ఆరబెటాక లి ఈ నీటిలోఉప్పు కలరడంమంచిది.

• 4 కాటన్ బటకముకక లు

•కతెరీ

•కుటుక మ్దషన్

బటకన కట్ చేయు విధానం : మాస్క తయారు చేయడానికి ఈ ప్కింది

కొలతలనఅనసరించాలి.

పెదవేారికి: 9 ఇంచ్ x 7 ఇంచ్ , పిలలేకు : 7 ఇంచ్ x 5 ఇంచ్

కటుకకోవడానికి ఉరయోగంచే 4 బటక పైప్పలనతయారుచేసుకోవాలి

రెండుపైప్పలు : 1.5 x 5మరియురెండుపైప్పలు 1.5 x 40



పెదవేాళళ మాసుక లనతయారుచేయడానికి రదతేలు

కట్ఫాప్బ్ తీసుకోండ, చిప్తంలోచూపిన విధంగా ఒక చివర ఫాప్బ్కుపైపింగ్

చేయడానికి 1.5x5 ”స్త్ికప్న అటాచ్చేయండ.

చూపిన విధంగా ప్రతిమడత వస్త్సంీ సుమారు 1.5 ”మూడుప్కిందికి ఎదురుగాఉని

ప్లపీటే్లనసృష్కంచండ.

మెరిిన వస్త్సీ్వనిి మరొక వైప్పకు తిరు ండమరియుపైనచూపిన విధంగాఈ వైప్ప

మెపిు ంచడానికి దశలనప్పనర్యవృతం చేయండ. ఒకస్వరి ప్లపీటే్్ చేిన తరా్య త, 

మెరిస్తవస్త్సంీయొకక ఎతీ 9 ”నండ 5” కుతగంాచబడుతంది.



పైన చూపిన విధంగా రెండు వైప్పలా పైప్పలతో ప్లపీటేనే రప్దరరచండ. అనిి

అరా ంతర్యలన ఎదురొక నేందుకు అదనప్ప జాప్గ్తలీు తీసుకోండ చూపిన విధంగా

ప్కిందికి.

ఇప్పు డు చూపిన విధంగా ముసుగు పైభాగానికి మరియు దిగువకు ముసుగున

కటకడానికి ఉరయోగంచేపొడవైన 40 ”స్త్ికప్్ న అటాచ్చేయడం ప్పారంభంచండ.

మరోస్వరిఈ రెండు స్త్ికప్్ నమూడుస్వరేుమడవండమరియుపైనచూపిన

విధంగాకుటకండ.



ఇప్పు డుమీమాస్క ిదంేగా

ఉంది.

ముసుగు మీ నోరు మరియు

ముకుక చుట్టక సరిపోయ్యలా

చూసుకోండమీముఖంమరియు

ముసుగు మధా అంతరం లేదు.

ముసుగు ధరించినప్పు డు, మీరు

ఎదురొక ంటుని వైప్ప ప్కిందికి

ఎదురుగా ఉని ప్లపీటేనే

చూపించాలి.

ప్పనరిా నియోగ్ం కోసం మీరు

ముసుగున ఎప్పు డూ రివ్్

చేయకూడదు. ప్రతి ఉరయోగ్ం

ప్కింది ప్రప్కియ తరువాత

చూపించిన తరా్య త ఎలపే్పు డూ

ముసుగునపూరిగీా కడగాలి.



ఎప్పు డైనా ఇతరులనండ

2 మీటర ేదూరం వరకు

ఉండాలనిగురీుంచుకోండ, 

ఇంటికి తిరిగ

వచిు నప్పు డుమీ

చేతలనబాగా కడగాలి

మరియుమీముఖంలేదా

కళళ నత్వకవదేు

ముసుగుమీముఖానికిబాగా సరిపోయ్యలాచూసుకోండ కాళీలు
లేకుండా



ఇంటివదనేే కుటుక మ్దషన్ లేకుంగామాస్క న తయారు

చేయువిధానం. 

కావలిన వసీువులు

1. 100% కాటన్ తో

తయారుచేయబడన

చేతిరుమాలు

2. రెండు రబు రేు

Step 1 Step 2 Step 3

రుమాలుఒక వైప్ప

నండగుడ్

మధా లో కొంచెం

పైకిమడవండ

ఇప్పు డుమొదటి

కొనపైన

వళళ డానికి ఇతర

అంచుపై

మడవండ

చూపిన విధంగా

మధా నండమళీళ

సమానంగా

మడవండ



ప్ల కప్ : 4 రబు రు తీసుకొని రటంలోచుపినవిధంగా ఎడమవైప్ప

బగంచండ

ప్ల కప్ : 5 ఇప్పు డు మరొక రబు రు బాా ండ్తో మరొక వైప్ప కటకండ

రెండు రబు రు బాా ండే మధా లో ఉని ప్పాంతం మీ నోరు మరియు

ముకుక న కపేు ంత పెదదేిగా ఉందని నిరా్యరించుకోండ

ప్ల కప్ : 6 రబు రు బాా ండ్ వైప్ప ఉని వస్త్సంీ యొకక ఒక అంచుని

తీసుకొనిదానిపైమడవండ. రెండువైప్పలాఇలాచేయండ

ప్ల కప్ : 7 ఇప్పు డు ఒక రెటేు తీసుకొని మరొక రెప్లటేు

చొపిు ంచండ

ఇప్పు డుమీమాస్క ిదేంగా
ఉంది.

. ఈముసుగుధరించడానికి ప్రతి

రబు రుబాా ండ్నమీచెవుల
చుట్టక కటుకకోండ

2. దయచేి ముసుగు మీ నోరు

మరియు ముకుక చుట్టక

సరిపోతందని మరియు మీ

ముఖం మరియు ముసుగు మధా
అంతరం లేదని నిరా్యరించుకోండ

3. ముసుగు ఉరయోగంచినప్పు డు

మీరు పైన పేరొక ని అనిి

జాప్గ్తలీు మరియు సూచనలన
పాటించాలి



ముఖా మైనజాప్రతలు

చేతితో తయారుచేిన మాసుక లన
ఉరయోగంచేటప్పు డు
గురీుంచుకోవలినవిషయాలు

1. తరుచుగా మసుక లన ఉతికి
శుప్రరరుచుకోవాలి.

2. మాసుక లన ఉరయోగంచే ముందు
మీచేతలనశుప్రంగా కడుకోవాలి.

3. ముసుగు తడగా లేదా తేమగా మారిన
వంటనే, మరొక ముసుగుకు మారి,
ఉరయోగంచిన ముసుగున శుప్రం
చేయండ.

4. ముసుగున శుప్రరరచకుండా
ఒకస్వరి ఉరయోగంచిన తరా్య త
తిరిగ ఉరయోగంచవదేు

మాసుక లన్యతొలిగ్ించే
విధానిం

• ముసుగుయొకక ముందులేదామరే

ఇతరఉరరితలానిి త్వకవదేు, వనక

ఉని తీగ్లతోమాప్తమేతొలగంచండ

• స్త్ికంగ్మాస్క కోసం, ఎలపే్పు డూదిగువ

స్త్ికంగ్నవిరు ండ, ఆపైపై స్త్ికంగ్

• తొలగంచిన తరువాత, వంటనేమీ

చేతలన 70% ఆలక హాల్ ఆధారిత

హాా ండ్ శానిటైజ్ లేదాసబ్బు తో శుప్రం

చేయండమరియు 40ెకనేపాటునీరు

• వేడ నీరుమరియుసబ్బు కలిపిన

నీటిలోవేయాలిఅందులోకొంత ఉప్పు
కలురవలెన



ఇంటి వదే తయారుచేినమాస్క న ప్రతిరోజుశుప్రరరిచే
విధానం. 

ప్పనరిా నియోగారరచలేనిముసుగులుశుప్రం చేి ఉదాకబెతదీానికి

ప్రయతిి ంచవదేు, అది ఉడకపెటకడానికి తటుకకోలేని రదార థంతో

తయారుచేయబడఉంది. 

1. ముసుగున సబ్బు మరియువచు ని నీటిలోబాగా కడగాలి

మరియుకనీసం 5 గ్ంటలు వేడ ఎండలోఆరబెటకడానికి వదిలివేయండ

ఏమేవేయడానికి అనకూలంగా లేనప్పు డు ప్కింది రదతేి పాటించాలి. 

2. ముసుగున ప్పెజ్ కుకక ్లో ఉంచండమరియు ప్పెజ్ కనీసం 10 

నిమ్దషాలుఉడకబెటిక, ఆరనివా ండ. నీటిలోఉప్పు కలరడంమంచిది. 

ప్పెజ్ కుకక ్ లేనప్పు డు, మీరుగుడ్ముసుగున వేడ నీటిలో 15

నిమ్దషాలుఉడకబెటకవచుు . ప్పేస్ కుకక ్ వేడ నీటి సదుపాయం

లేనప్పు డు 3 రదతేిని అనసరించాలి. 

3. శుప్రరరిచిన తరువాత ఇస్త్ిీపెట్టకన 5 నిముషాలుమాస్క పై ఉంచాలి. 



ఉరయోగంచినమాస్క న ఎలా

రప్దరరచాలి. 
• మీరు రెండుముసుగులుతయారుచేసుకోవాలని ిఫారు్

చేయబడంది, తదాా ర్యమీరు ఒకదానిి ధరించవచుు , మరొకటి కడగ

ఎండబెటిక ఉంటుంది

ఏదైనా ప్లపేాిక్ సంచిని

తీసుకోండ

తరుచుగా సబ్బు తో నీళళ తో

శుప్రం చేయాలి. 
దానిని రెండువైప్పలా

ఆరపెటాక లి.

నీదగ్రా ఉని అదనప్ప

మసుక న కవ్ లో

రప్దరరచండ.

అ కవ్ నముిఉంచాలి. 
రోజువారీగామీమాసుక లన

ఒకదాని తరువాతమరొకరి

ఉరయోగంచాలి.



ఇంలే ప్పనరిా నియోగ్ముసుగులుసోకిన వా కి ీనండ గాలిలో

బందువులనపీలేు అవకాశాలనమాప్తమే తగసీా్వయి. వారుపూరిీరక్షణ

ఇవా రు. ఇంలే ప్పనరిా నియోగ్ముసుగులు ప్రతిరోజూ కడగ వేడ

చేయాలి. వాష్ంగ్ లేకుండాప్పనరిా నియోగ్ం చేయకూడదు.

ప్పనరిా నియోగ్రరచలేనిముసుగులు కడగ తిరిగ వాడకూడదు.

సూచనల ప్రకారం వాటినిపారవేయాలి.

కనీసం 20ెకనే సబ్బు తో చేతలు కడుకోవాలి అనే విషయం

గురీుంచుకోవాలి. 


