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మాస్కులు వ్యడడం మాత్రమే కాదు .. సబ్బు నీటితో లేదా ఆలుహాల్ ఆధారత సానిటైజరుతో  తరచుగా చేతులు 
శుభ్రపరుచుకనాప్పుడే ప్రభావవంతంగా ఉంటంద్ధ. మాస్ు ధరంచే వ్యరు - అద్ధ ఎలా ధరంచాలి, తర్వాత ఎలా తొలగంచాలి 
అనే విషయాలు కూడా తెలుస్కకని ఉండాలి. 

-  ప్రపంచ ఆరోగా సంసథ 

గణంకాల విశ్లేషణ ప్రకారం 50% జన్నభా కనుక మాస్కులు ధరంచి నట్ేయితే కేవలం మిగలిన 50% జన్నభా మాత్రమే వైరస్ 
ప్రభావ్యనికి గుర అయ్యా అవకాశం ఉంద్ధ. అదే 80% శాతం జన్నభా కనుక మాస్కులు ధరంచినట్యేితే తక్షణమే వైరస్ సోకే 
ప్రమాదం పూరగిా తగగంచవచుు.  ఆధారం: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30229968/  

మాస్కు ఎందుక ధరంచాలి? 

కరోన్న వైరస్ ఒక వాకిి నుండ్డ నుంచి మరొక వాకిికి చాలా స్కలువుగా సోకతుంద్ధ. కోవిడ్-19 వ్యాధ సోకిన వాకిి నోటి 
నుంచి వెలువడ్డన తుంపరలు ఉనా వైరస్ బయటి వ్యతావరణంలోకి వచిునప్పుడు గాలిలో మూడు గంట్ల వరక జీవించి 
ఉంటంద్ధ. బయటి వ్యతావరణంలో ఆ వైరస్ వేరు వేరు వస్కివులపై పడ్డనప్పుడు ఆ వస్కవిు సాభావ్యనిా బటిి అద్ధ జీవించి 
ఉంటంద్ధ. గాలిలో మూడు గంట్ల వరక ఉంటే, పే్లస్టిక్ లేదా స్టయిిన్లేస్ స్టలి్ వస్కవిుల పైన మూడు రోజుల వరక ఉంటంద్ధ. 
(ఆధారం: N.Engl J.Med. 2020) 

మాస్కులు ధరంచడం వల ేవ్యాధ సోకిన వాకి ిదాార్వ వచిు వ్యతావరణంలో ఉనా వైరస్ వేరే వాకికిి సోకకండా ఉంటంద్ధ. 

ఒక వాకి ిశాాస తీస్కకనాప్పుడు గాలి దాార్వ మరో వాకికిి వైరస్ ర్వకండా అడుపిడతాయి. 

ఈ మాస్కులు సరగా శుభ్రపరచి - 
అంటే వేడ్డనీరు, సబ్బు, ఆలుహాలు, 
నీలలోహిత కిరణలు (ఎండలో ఉండే 
కిరణలు) మొదలగు రకరకాల 
విధాన్నలలో - సరగా శుభ్రపరచి, 
జాగ్రతి పరచినప్పుడు మాత్రమే అద్ధ 
ధరంచిన వాకిికి గాలి దాార్వ వైరస్ 
సోకకండా అడుికంటంద్ధ. 
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ఈ కరదీపక ఇంటిలో మాస్ు ను ఎలా ఎలా తయారు చేయవచుు, ఎలా వ్యడవచుు మరయు వ్యడ్డన మాస్ు ఎలా శుభ్రపరచి 
మళ్లే వ్యడవచుు అనే విషయాలోే మెలకవలు తెలియజేస్కింద్ధ. 

ఈ కరదీపకని ఉపయోగంచి వాకిలు, సాచఛంద సంసథలు స్కలభంగా మాస్కులు తయారు చేయవచుు. దీని దాార్వ మాస్కుల 
తయారీ విసిృతంగా జరగ, ప్రజలు అందరూ మాస్కులు ఉపయోగంచ గలుగుతారు. 

ఈ కరదీపకని ఉపయోగంచి మాస్ు లను స్కలభంగా లభించే వస్కవిులతో తయారు చేయగలుగుతారు. ఇంట్లేనే తయారు 
చేస్కకోవచుు. స్కలభంగా శుభ్రపరుచుకని తిరగ వ్యడుకోగలరు.  

కరోన్న వైరస్ వ్యాపిని అరకట్టిలంటే ముఖ్ాంగా ఎకువ జనసాంద్రత గల ప్రదేశాలోే మాస్ు లను ధరంచడం తపునిసర. 

 
వ్యడ్డ పడవేయతగన సరికల్ మాస్కు                            ఇంట్లే తయారుచేయగల తిరగ వ్యడతగన నూలు మాస్ు 
దుకాణంలో కొనవచుు. ఒకేసార వ్యడవచుు.      ఈ ప్పసికంలో సూచించిన పదితులను ఉపయోగంచి తయారు చేయవచుు, తిరగ వ్యడవచుు. 

 

వైరస్ నుంచి రక్షణ కలిుంచే మాస్ు లను ఇంట్లేనే దొరకే వస్కివులతో స్కలువుగా తయారుచేస్కకోవచుు. 

ఇంట్లే తయారుచేసే మాస్ు తయారుచేయడానికి వ్యడే వస్కివులు, వస్త్రం విషయంలో శాస్త్రవేతిలు పరశోధనలు చేశారు. వైరస్ 
ని ఆపగలిగే సామరథయం పరీక్షంచడం కొరక వ్యరు వివిధ వస్కివులను ఉపయోగంచి 0.02 మైక్రాన్ అణువులు (కరోన్న వైరస్ 
కన్నా ఐదు రెటే తకువ పరమాణం) ఆపడానికి ఏ వస్కివు ఎకువ ఉపయోగకరంగా ఉంటందని పరీక్షంచారు. వ్యర పరీక్షల 
తర్వాత తేలిన విషయం ఏంట్ంటే, రెండు మడతలుగా మడత పెటిిన 100% నూలు వస్త్రం ఇలాంటి వైరస్ ను ఆపడానికి చాలా 
ఉపయోగకరంగా ఉంటందని తెలిస్టంద్ధ. (ఆధారం: https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-

mask-virus/) 
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1. రెండు మడతలుగా మడత పెటిిన 100% నూలు వస్త్రం కరోన్న వైరస్ కన్నా ఐదు రెటే తకువ పరమాణం ఉనా వైరస్ 
కూడా - సరికల్ మాస్ు తో పోలిుతే దాదాప్ప 70% ప్రభావవంతంగా – ఆపగులుతుంద్ధ. (ఆధారం: 
https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Pr

otect_in_an_Influenza_Pandemic; https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/)  

2. శాాస్టంచడం లో కూడా ఎలాంటి ఇబుంద్ధ ఉండదు. 
3. మాస్ు స్కలభంగా ఇంట్లే దొరుకతుంద్ధ. 
4. మళ్లేమళ్లే వ్యడవచుు. 

వ్యడ్డ పడవేయు గలిగే డ్డసోుజబ్బల్ మాస్కులు మరయు నూలు వస్త్రంతో ఇంట్ల ేతయారు చేస్కకనే మాస్కులలో గల 
ముఖ్ామైన తేడాలు 
లక్షణలు వ్యడ్డ పడవేయతగన సరకిల్ మాస్కు ఇంట్ల ేతయారుచేయగల నూలు 

మాస్ు 
 

వ్యడుక ఒకేసార వ్యడవచుు చాలాసారుే వ్యడవచుు 
వైరస్ కణలను ఆపగలిగే సామరథయం         ~ 97%         ~ 70% 
శుభ్రపరచే విధానం శుభ్రపరుచుకని తిరగవ్యడలేము. 

ఉతికితే వైరస్ ఆపగల సామరథయం 
తగగపోతుంద్ధ. 

ఈ ప్పసికంలో సూచించిన పదితులను 
స్కలభంగా ఉపయోగంచి తిరగ 
వ్యడుకోవచుు. 

అందుబాట మందుల షాప్ప లో మాస్కులు 
లభించక పోయ్య అవకాశం ఉంద్ధ. 

ఇంట్లేనే అందుబాటలో ఉండే నూలు 
వస్త్రం తో స్కలువుగా తయారు 
చేస్కకోవచుు. 

తొలగంచడం ఒకసార వ్యడ్డన తర్వాత దానిా ఒక 
కవరోే ఉంచి జాగ్రతిగా మూస్టవేస్ట 
పడేయాలి. లేదంటే ఆ మాస్ు లో 
వైరస్ ఉంటే, వేరే వాకిలక సోకే 
అవకాశం ఉంద్ధ. 

వ్యడ్డన తర్వాత ఇంట్లేనే దొరకే 
వస్కివులతో స్కలువుగా శుభ్ర 
పరుచుకొని తిరగ వ్యడుకోవచుు. 
 

https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic
https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic
https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/
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మీరు స్కలభంగా మాస్కు ఇంట్లనేే తయారు చేస్కకోవచుు.   

మొదటి అవకాశం: కట ిమిషన్ తో మాస్కు తయారు చేయడం 

అవసరమైన వస్కవిులు: 

1. 100% నూలు వస్త్రం: ఉపయోగంచిన లేదా 
ప్లత కాట్న్ టీ షర్టి లేదా చొకాు కూడా 
వ్యడుకోవచుు.  

అయితే ముందుగా వసాానిా మరగే నీళ్ేలో ఐదు నిమిషాలు ఉడ్డకించాలి. మరగే నీటిలో 
ఉప్పు కలిపతే మంచిద్ధ. 

 

2. న్నలుగు గుడి పీలికలు 

3. కతిెర  

4. కటి మిషన్ 

మొదలు పెట్ంిడ్డ:  

వసాానిా క్రంద్ధ సైజులోే కతిిరంచండ్డ: 

పెదదవ్యరకి: 9” x 7” ఇంచులు    పలేలకి: 7” x 5” ఇంచులు 

పెదదవ్యరకి మాస్కు తయారు చేయడం  

పీలికలను కతిిరంచడం: మాస్కు కట్ిడానికి, గొటి్ంలాగా కట్ిడానికి 4 పీలికలు కతిిరంచండ్డ.  

రెండు ముకులు ఈ సైజులో: 1.5” x 5” ఇంచులు 

మరో రెండు ముకులు ఈ సైజులో: 1.5” x 40” ఇంచులు 
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1-3: ఒక 15” x 5” ఇంచుల గుడనిు తీస్కకొని ఒక వైప్ప గొటి్ం లాగా కటి్ండ్డ. 

4-6: స్కమారుగా 1.5” ఇంచుల కొలతతో మూడు మడతలిా క్రంద్ధ వైప్ప కట్ిండ్డ (పైన చూపనటే) 

7-9: అవతల వైప్ప మడతలిా కట్ంిడ్డ. ఇలా కటిిన తర్వాత ఆ గుడి 9” x 5” ఇంచుల సైజుకి మారుతుంద్ధ. 

10-12: రెండు వైప్పలా మడతలిా గొటి్ంతో కలిప కట్ిండ్డ.  మడతలు కింద్ధ వైప్ప చూసూి ఉండాలి. 

13-15: 40” గుడి పీలికలను 40” గుడి పీలికలను మాస్ు కటి్డానికి పైన, కింద ఇలా కట్ంిడ్డ.  

16-18: పీలికలను మూడు సారుే మడత పెటిి పైన చూపన విధంగా కట్ిండ్డ. 

మీ మాస్ు స్టదిం. 

మాస్ు మీ నోటిని, ముకును చుటి ివచేుట ేఉండాలి. ముఖానికి మాస్ు క మధా ఖాళ్ల 
ఉండర్వదు.  మాస్ు ధరంచినప్పుడు ముఖ్ం వైప్ప మాస్ు మడతలు కింద్ధ వైప్ప ఉండాలి. 

 

మాస్ు ఎప్పుడు తిరగవేస్ట వ్యడకూడదు. 

ఎప్పుడు మాస్కులు వ్యడ్డన ప్రతిసార కింద సూచించిన విధంగా శుభ్రంగా ఉతకాలి.  

మాస్ు ముఖానికి సరగాగ సరపోవ్యలి.  ఇరుపకుల ఖాళ్ల ఉండర్వదు. 

గురుంిచుకోండ్డ: 
ఇతరుల నుండ్డ 
రెండు మీట్ర ే
దూరం 
ప్లటించాలి. 
ఇంటికి ర్వగానే 
చేతులు శుభ్రంగా 
కడుకోువ్యలి. 
ముఖానిా కళ్ళు 
తాకర్వదు. 
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రెండవ అవకాశం: కటమిిషన్ లేకండా ఇంటిలోనే మాస్ు తయారుచేయడం  

కావలస్టన వస్కవిులు 

1. నూలు వస్త్రం లేదా నూలు చేతి 
రుమాలు  

2. రబురు బాాండు ే
 

1. చేతి రుమాలు ఒకవైప్ప - మధా భాగం నుంచి కొంత పై వైప్ప నుంచి మడత పెటి్ండ్డ. 
2. మరో వైప్ప నుంచి రెండు చివరలు ఒకదానిపై ఒకటి కలిసేట్టే మడత పెటి్ండ్డ. 
3. మళ్లే మధాలో మధా భాగం నుంచి సమంగా మడత పెటి్ండ్డ. 

 
4. ఒక రబుర్ట బాాండ్ తీస్కకొని 
ఎడమవైప్ప చిత్రంలో చూపనటిగా కటి్ండ్డ.  
5. మరో రబుర్ట బాాండ్ తీస్కకొని 
మరోవైప్ప కటి్ండ్డ. మధా భాగం మీ నోరు 
ముకు ను పూరిగా గా మోసే మోసే అంత 
ఉండాలి.  
6. ఒక చివర తీస్కకొని ని రబుర్ట 
బాాండ్ పైన మడత పెటి్ండ్డ; మరోవైప్ప 
కూడా ఇలాగే చేయండ్డ.  

7. ఇప్పుడు ఒకవైప్ప మడత తీస్కకొని. మరో మడతలో దూరుండ్డ. 
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మీ మాస్ు స్టదిం.    

 

 

మాస్కు ధరంచినప్పుడు రబుర్ట బాాండ్ మీ చెవుల చుట్టి చుట్ిండ్డ. 

 

 

మాస్ు మీ నోటిని, ముకును చుటిి వచేుటే ఉండాలి. ముఖానికి మాస్ు క మధా ఖాళ్ల 
ఉండర్వదు.   

 

మాస్ు ఉపయోగంచేట్ప్పుడు పైన చెపున జాగ్రతిలనీా ప్లటించాలి. 

 

ఇంట్ల ేతయారు చేస్టన నూలు మాస్ు ఉపయోగంచే ముందు తీస్కకోవలస్టన ముఖ్ామైన జాగ్రతలిు 

1. తర్వాత పేజీలో చెపున విధంగా ఉతికిన శుభ్రమైన మాస్ు ను వ్యడాలి 
2. ముందు మీ చేతులు శుభ్రంగా కడుకునా తర్వాతనే ధరంచాలి.  
3. తడ్డగా లేదా మురకిగా మాస్కు తయారైనప్పుడు వెంట్నే మరొక శుభ్రమైన మాస్కు మారుుకని వ్యడాలి. వ్యడ్డన 

మాస్కులు శుభ్రపరచాలి.  
4. ఒకసార వ్యడ్డన మాస్కు శుభ్రపరచకండా మరోసార వ్యడర్వదు.  

మాస్కు ని తొలగంచే ముందు - ముందు వైప్ప గాని, 
ఏ వైప్ప గాని చేతితో తాకర్వదు. కేవలం దారం 
పటికని మాత్రమే తొలగంచాలి. 

 దారం తొలగంచే ముందు కింద్ధ వైప్ప దారం 
ముడ్డ విప్లులి. తర్వాత పై వైప్ప దారం ముడ్డ విప్లులి. 

 మాస్కు తొలగంచిన తర్వాత మీ చేతులు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆలుహాల్ ఆధారత సానిటైజరుతో గాని లేదా సబ్బు 
నీళ్ుతో 40 క్షణల ప్లట కడగాలి. 

 మాస్కు మరగంచే నీటిలోగాని. సబ్బునీటిలో కానీ నేరుగా పడేయాలి. నీటిలో ఉప్పు కలిపతే మంచిద్ధ. 
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ఇంట్ల ేతయారు చేస్టన నూలు మాస్ు ప్రతిరోజు శుభ్రం చేయడం ఎలా 

డ్డసోుజబ్బల్ మాస్కు ఉతకడం గాని, వుడక పెట్డిం గాని చేయర్వదు.  ఉతికి నట్యేితే తటకిోలేవు. 

 

1. శుభ్రంగా ఉతికి సబ్బు కలిపన వేడ్డనీళ్ేలో 
ఎండలో కనీసం ఐదు గంట్లు ఆరవేయాలి. ఒకవేళ్ 
ఎండ లేకపోతే… 
2. ప్రెజర్ట కకుర్ట లో పద్ధనిమిషాల ప్లట 
ఉడకబెటిి ఆరవేయాలి; నీళ్ేలో ఉప్పు కలిపతే 
మంచిద్ధ. లేకపోతే… 
3. వేడ్డనీళ్ేలో 15 నిమిషాల ప్లట పెడ్డతే 
సరపోతుంద్ధ. ఇవేమీ లేకపోతే… 
4. మాస్కు సబ్బు నీళ్ళు ఉతికి తో ఇస్త్రీ పెటి్ట తో 
ఐదు నిమిషాలు ఇస్త్రీ చేయాలి. 
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శుభ్రపరచిన మాస్కుని నిలా ఉంచడం ఎలా  

కనీసం రెండు మాస్కులు తయారు చేస్కకంటే మంచిద్ధ. ఒకటి ఉపయోగస్కనిాప్పుడు మరొకటి శుభ్రం చేయవచుు.  

 

1. ఒక పే్లస్టిక్ బాాగు తీస్కకోండ్డ. 
2. దానిా సబ్బు నీళ్ుతో శుభ్రంగా కడగండ్డ. 
3. రెండు వైప్పలా ఆర వేయండ్డ. 
4. శుభ్రపరచిన మాస్కును ఈ బాాగ్ లో వేస్ట..  
5. ..ముడ్డ వేయండ్డ. 
6. ఇక మీ మాస్కులు అవసర్వనికి స్టదింగా ఉంట్టయి. 
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ఇంట్లే చేస్టన మళ్లు మళ్లు ఉపయోగంచదగన మాస్కులు రోగ నుంచి వచిున గాలిలోని నీటి తుంపరలు మీరు శాాస్టంచకండా 
ఆప్పతాయి; కానీ పూరి రక్షణ ఇవాలేకపోవచుు. వీటిని శుభ్రంగా ఉతికి ఆర వేయడం అవసరం. ఉతకని మాస్కు వ్యడర్వదు.  

డ్డసోుజల్ మాస్కులు ఉతికి వ్యడడానికి పనికిర్వవు. వ్యటిని నిబంధనల ప్రకారం తొలగంచాలి. 

గుంప్పలుగా ఉనా ప్రంతాలోే మాస్కులు ఉపయోగపడతాయి. 

గురుంిచుకోండ్డ 20 స్టకన ేప్లట మీ చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడగాలి. 

భారత ప్రభుతా ముఖ్ా శాస్త్రీయ సలహాదారుచే జార చేయబడ్డనద్ధ. 

మారగదరశనం: శ్రీ B.P. ఆచారా, IAS, స్టుషల్ చీఫ్ స్టక్రట్రీ, తెలంగాణ ప్రభుతాం, మహా నిరేదశకలు, డా.మర్రి చెన్నారెడ్డి 
తెలంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంసథ  
అనువ్యదం: శ్రీమతి K. సౌమా ర్వణి, ఫ్యాకలి్ట, శ్రీనివ్యస్ మాధవ్, ఫ్యాకలి్ట, డా.మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలంగాణ మానవ వనరుల 
అభివృది్ధ సంసథ  
 

 

 

 
 
 

 
డా.మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధ ిసంసథ  

రోడ్ నం.25, జూబిల్ట హిల్్, హైదర్వబాద్-500 033 
ఫోన్ నం. +91 40 2354 8487, www.mcrhrdi.gov.in  


