
ચહેરા અને મ  માટે ઘરે બનાવલેાં મ

1. આપણે ણીએ છીએ કે કોિવડ-19ના ચપેથી બચ
મુ ય ચાવીઓ છે. કેટલાક દેશોએ હેર જનતા માટે
આવાં ઘરે બનાવેલાં મા ક યિ તગત વ છતા 
વ છતા, વા યનો એકંદર માહોલ ળવવામા ચો

2. એટલ,ે એવું સચૂન છે કે જ ે લોકો સા -નરવ
નથી તેઓ ખાસ કરીન ેતેઓ યારે ઘરની બહાર નીનથી, તઓ, ખાસ કરીન તઓ યાર ઘરની બહાર ની
વાપરી શકે છે. આનાથી લોકોન ેમોટા માણમાં ર ણ

3. વા ય કમચારીઓ કે જ ેલોકો કોિવડ-19ના દદ ઓ
છે અથવા કોિવડ 19ના દદ ઓ છે તેમને આ કારનછ, અથવા કોિવડ 19ના દદ ઓ છ, તમન આ કારન
આવતા લોકોન ેચો સ સંર ણા મક મા ક પહેરવું જ

4. આવાં બે મા ક તૈયાર કરવુ ંસલાહભયુ છે, જથેી એક
ં ો ે ં ી ે ેઆમ છતાં, વારંવાર હાથ ધોતા રહેવું જ રી છે અને મ

યાં ફકવાં ઈએ નહ , પરંતુ સલામત રીતે રાખવાં 
યવિ થત રીતે ધોઈને યો ય રીતે સકૂવવાં ઈએ.

5. આ મા ક ઘરે ઉપલ ધ વ છ કાપડમાંથી બનાવી શ
સારી રીતે સાફ કરાયલેુ ંહોય અને ધોવાયેલું હોય ત ેજ
અને નાક સંપૂણપણે ઢંકાય અને ચહેરા પર સહેલાઈથી

6. એકબી નાં મા ક અરસપરસ પહેરવાં ઈએ નહ  અ
એટલ,ે એક પ રવારમાં જટેલા સ યો હોય, તો દરેક સ

મા કના ઉપયોગ માટેની માગદ શકા

વા માટે સોિશયલ િડ ટ સગ અને યિ તગત વ છતા 
ટે ઘરે બનાવલેા મા ક લાભદાયક હોવાનો દાવો કય  છે. 
ળવવા માટેની સારી રીત છે. આ કારનો ઉપયોગ 

ો સપણે મદદગાર બનશે.

વા છે અથવા જમેને aાસ સંબંિધત કોઈ તકલીફો 
ીકળ ે યારે હાથે બનાવેલાં ફરી વાપરી શકાય તેવાં મા ક ીકળ યાર હાથ બનાવલા, ફરી વાપરી શકાય તવા મા ક 

ણ મળશે.

ઓ સાથ ેસંપકમાં રહીન ેઅથવા તેમની સાથે કામ કરી ર ા 
નં મા ક વાપરવાની ભલામણ નથી કેમકે આ ેણીઓમા ંનુ મા ક વાપરવાની ભલામણ નથી, કમક આ ણીઓમા 
જ રી છે.

ક મા ક ધોવામાં હોય, યારે બીજુ ંમા ક વાપરી શકાય. 
ે ં ે ં ો ં એ ં ેમા ક પહેરતાં પહેલાં હાથ ધોવાં ઈએ. આવાં મા ક ગમ ે

ઈએ અને ફરી વાપરતાં પહેલાં સાબુ અને ગરમ પાણીથી 

શકાય છે. મા ક સીવતા ંકે બનાવતાં પહેલાં કાપડને ખૂબ 
જ રી છે. મા ક એ રીતે બનાવેલું હોવુ ં ઈએ, જનેાથી મ  
ી બાંધી શકાય.

અને યેક યિ તએ પોતાનું અલગ મા ક વાપરવુ ં ઈએ. 
સ ય પાસે પોતાનું વતં  મા ક હોવું ઈએ.



ભારત સરકારના અ  વૈ ાિનક સલાહકારના 

એ ોકાયાલય aારા 03 એ લ, 2020ના રોજ 

સa કરવામાં આ યું છે

ે ં ેઘરે મા ક બનાવવાન ુમે યુઅલલ



તાિવત માગદ શકાનો ઉaે ય ફેસ કવર (મા ક
લેવા માટેની ઉ મ પaતઓમાંની સૌથી સરળ રીતલવા માટની ઉ મ પaતઓમાની સૌથી સરળ રીત
લોકો ઘરે મા ક બનાવી પોતાને સુર ત રાખી શકે
 

તાિવત િડઝાઇનના માપદંડોમા ંસરળતાથી સ
બની શકે તેમજ તેનો સરળતાથી ઉપયોગ અન ેફરી
આવી છેઆવી છ.

ઘરે બનાવેલું મા ક એવી રીતે તૈયાર કરવું ઇએુ ુ
ચહેરા પર તેને સારી રીતે બાંધી શકાય. 

 ે   ( ) ો  ઓ થ  ોઆ ફેસ કવર (મા ક) આરો ય કમ ઓ અથવા કો
અથવા તેમના સપંકમા ં હોય તેવા લોકો અથવા 
ચો સ સુર ા મક વ તુઓ પહેરવી જ રી છે.ુ ુ હ
 
આ મા ક સમ  ભારતમાં ખાસ કરીને ગીચ વ તી

ં ે ેકરવામા આવે છે.

ક) બનાવવા, ઉપયોગમાં લેવા અને ફરી ઉપયોગમાં 
તો બતાવવાનો છે  જથેી NGO અને યિ તગત રીત ેતો બતાવવાનો છ, જથી NGO અન યિ તગત રીત 
.

ામ ી ઉપલ ધ થઇ શકે, સરળતાથી મા ક ઘરે જ 
ી ઉપયોગ પણ થઇ શકે એ બાબતોને સમાવી લેવામા ં

એ કે જથેી મ  અન ેનાક સંપૂણપણે ઢંકાઇ ય અન ેૂ

ોિ 19થી ે  ઓ થ ે   ો  ોિવડ-19થી ચપે ત દદ ઓ સાથ ેકામ કરતા હોય 
દદ ઓન ેમાટે નથી કારણ કે આ ણેીના લોકોન ે

તીમાં રહેતા હોય તેવા લોકોને પહેરવા માટે ભલામણ 



મા�ક શા માટે પહેરવું �ઈએ?
કોિવડ-19 (COVID-19) વાયરસ �યિ�તથી �યિ�તના સંપક�  વડે સરળતાથી ફેલાય છે. વાઈરસ ધરાવતા ડો�પલે�સ (સુ�મ ટીપાં), પૂરતા 

�માણમાં સુકાઈ જઈને ડો�પલેટ �યુ�લેઈ રચે છે અને છેવટે હવામાં ભળીને િવ�ભ� સપાટી પર ઉતરે છે. સાસ�-કોવી-2 (SARS-CoV-2), 

જનેે કારણે કોિવડ-19 (COVID-19) થાય છે, આ વાયરસ એરોસો�સમાં �ણ કલાક સુધી અને �લાિ�ટક અને �ટેનલેસ �ટીલની સપાટી 

પર �ણ �દવસ સુધી ટકી રહેલ મળી આ�યો છે. (N.Engl J.Med. 2020)

મા�ક સં�મત �યિ�તથી હવામાં રહેલા ડો�પલે�સ મારફતે �સનતં�માં કોરોનાવાયરસના 
�વેશવાની સંભાવનાને ઘટાડે છે.

તાપ, UV (અ�ટા�વાયોલેટ) લાઈટ, પાણી, સાબુ અને આ�કોહોલનો 
ઉપયોગ કરતા અ�ભગમોના મ�ણને અમલમાં લાવી મા�કને � સારી 
રીતે સાફ કરવામાં તો આવા ર�ણા�મક મા�ક પહેરીને �ાસ વડે વાયરસને 
શરીરમાં �વેશતા અટકાવી શકાય છે, અને આ રીતે તેના ફેલાવાને 
રોકવા માટે તે ખૂબ જ મહ�વપૂણ� રહેશે.
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એન�ઓ (NGOs) અને �યિ�તગણ આવા મા�ક પોતેથી બનાવી શકે અને સમ� ભારતમાં મા�કને 
�યાપક રીતે અપનાવવામાં આવે તે માટે આ ��તાિવત માગ�દ�શકા છે જ ેકે મા�ક બનાવવામાં, તેનો 
ઉપયોગ કરવામાં અને તેને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાનાં ઉ�મ �ય�નોની સરળ �પરેખા �દાન કરે છે. 
સામ�ીની ઉપલ�ધતા હેતુ સુગમતા, તેને ઘરમાં બનાવવાની સગવડ, તેને ઉપયોગમાં લેવાની અને 
ફરી વપરાશમાં લેવાની સરળતા આ તમામ ��તાિવત િડઝાઇન માટેના મુ�ય માપદંડ છે. ખાસ કરીને 

ભારતના ગીચ વ�તીવાળા િવ�તારોમાં રહેતા લોકોને મા�ક પહેરવાનો આ�હ કરવામાં આવે છે.

મા�કનાં  સામા�ય  �કારો

િનકાલ�ગ (િડ�પોસેબલ) મા�ક 
(�ટોરમાંથી ખરીદવામાં આવેલ - ફ�ત એક જ વાર 

વાપરી શકાય છે)

ઘરે બનાવવામાં આવનાર ફરીથી વાપરી શકાય તેવા મા�ક 
(આ ડો�યુમે�ટમાં આગળ આવા મા�ક બનાવવાની અને તેને ફરીથી 

વાપરવાની �િ�યા દશા�વવામાં આવી છે)

* ઘરેલું મા�ક ઘણા �કારના છે. આ મે�યુઅલમાં ��તાિવત બે િડઝાઇનો પૈકીનું આ એક છે.
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િનકાલ�ગ (િડ�પોસેબલ) અને ઘરેલું 
(હોમમેઇડ) કોટન મા�ક વ�ચેનો મુ�ય તફાવત

ગુણધમ� િનકાલ�ગ 
(સ��કલ) મા�ક

ઘરે બનાવેલ 
(કોટન) મા�ક

ઉપયોગ

વાઈરસ 
કણો સામે 
અસરકારકતા

ધોવું અને 

સાફ કરવું

ઉપલ�ધતા

િનકાલ

એકવાર વાપરવા યો�ય બહુિવધ વાપરવા યો�ય

~ 97% ~ 70%

તેને ધોવું ન �ઈએ કારણ કે 
તેનાથી તેની શુ� કરવાની અને 
સંર�ણ �મતાને નુકસાન 

પહ�ચે છે

આ ડો�યુમે�ટમાં આગળ 
દશા�વવામાં આવેલ રીત 

અનુસરીને તેને 
સરળતાથી ફરી 

ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે

આવા મા�કના મેિડકલ �ટોર 
�ટોકમાં અછત થવાની 

સંભાવના છે

ઉપલ�ધ કોટન સામ�ીથી 
તેને ઘરે સરળતાથી બનાવી 

શકાય છે

એકવાર ઉપયોગ કયા� પછી તેનો 
િનકાલ કરવો આવ�યક છે જ ે
માટે એક બંધ બેગમાં ભરી ઘરેલું 
કચરામાં ફ�કવું �ઈએ જથેી 

વાયરસ ન �સરે

વાપયા� બાદ તેને ઘરે 
ઉપલ�ધ સામ�ી (સફાઈ 
ઘટકો) વડે સરળતાથી 
સાફ કરી શકાય છે

સાદી ઘરગ�થુ સામ�ી વડે ર�ણા�મક મા�ક બનાવી શકાય છે.

વૈ�ાિનકોએ ઘરેલું મા�ક માટે િવિવધ ઘરેલુ સામ�ીઓનું પરી�ણ
કયુ� છે. વાયરસ રોકવામાં તેમની અસરકારકતાને માપવા માટે,
તેઓએ આ િવિવધ સામ�ીઓ પર 0.02 માઇ�ોન કણો
(કોરોનાવાયરસથી 5 ગણા નાના) નો મારો કય� હતો. તેઓએ
શોધી કા�ું કે 100% કોટન કાપડનું બમ�ં પડ નાના કણોને
જકડી રાખવામાં સૌથી અસરકારક છે, તેમાંથી �ાસ લઇ શકાય છે
અને આનો ઉપયોગ ઘરે મા�ક બનાવવા માટે કરવો 
પણ સરળ છે.

100% કોટન કાપડનું બમ�ં પડ એ નાના કણોને જકડી રાખવામાં 
આશરે 70% સ��કલ મા�ક જટેલુ અસરકારક છે
(કોરોનાવાયરસથી 5 ગણા નાના સુધીના). 34

આસામ�ીમાંથી �ાસ લઇ શકાય છે
ઘરની આસપાસ તે સરળતાથી મળી આવે છે
આ મા�કને સરળતાથી ફરીથી વાપરી શકાય છે

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/
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પોતાનું ર�ણ કરવા માટે તમે સરળતાથી ઘરે 
મા�ક બનાવી શકો છો.
િવક�પ 1. સીવણ મશીનનો ઉપયોગ કરીને મા�ક બનાવો

તમને આપેલ વ�તુઓની જ�ર પડશે:

આ મા�ક બનાવવા માટે જૂની કોટન બંડી અથવા ટી-શટ�  સ�હતના કોઈપણ વાપરેલ કોટન કાપડનો 
ઉપયોગ કરી શકાય છે. યાદ રાખો મા�કનો રંગ કોઈપણ ચાલશે. તમારે એ વાતની ખાતરી કરવી 
આવ�યક છે કે મા�ક બનાવતા પહેલા, ફે��કને ઉકળતા પાણીમાં 5 મિનટ સુધી સારી રીતે ધોઈને 
સૂકવવામાં આવવું �ઈએ. આ પાણીમાં મીઠંુ નાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.100% કોટન સામ�ી

કાપડની પ�ીઓના ચાર ટુકડાઓ કાતર સીવણ મશીન

આનાથી 
શ�આત કરો

1.a ફે��કને કાપવું - આવ�યકતા મુજબ નીચે આપેલ 
માપમાં મા�ક માટે કાપડ કાપો:
વય�ક: 9 �ચ x 7 �ચ બાળક: 7 �ચ x 5 �ચ

વય�ક માપના 
મા�ક માટે

1.b પ�ીઓ કાપવી - બાંધવા અને પાઈપ�ગ માટે 4 પ�ીઓ કાપો
કાપડમાંથી :1.5”x 5” પર બે ટુકડા અને 1.5”x 40” પર બે ટુકડા
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વય�ક માપના મા�ક માટેની �િ�યા નીચે દશા�વવામાં આવી છે

કાપેલ ફે��કને લો, દશા��યા �માણે તેના એક છેડે ફે��કના પાઈપ�ગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવા માટે 1.5x5 ” ની પ�ી �ડો.

દશા��યા �માણે કાપડને વાળીને ��યેક લગભગ 1.5” ની નીચેની તરફની હોય એવી �ણ �લેટ બનાવો.

�લેટ કરેલ કાપડને બી� બાજુ ફેરવો અને ઉપર દશા��યા �માણે આ બાજુએ �લેટ�ગ માટે સમાન પગલાઓનું પુનરાવત�ન કરો.
એકવાર �લેટ બની �ય, તો પછી �લેટ કરેલા કાપડની ઊંચાઈ 9" થી ઘટીને 5" થઈ જશે.



ઉપર દશા��યા બતા�યા �માણે બંને બાજુએ �લેટને પાઈપ�ગ વડે સુર�ત કરો. બતા�યા �માણે નીચેની તરફ તમામ �લેટ રહે 
તેની વધુ કાળ� લો.

હવે દશા��યા �માણે મા�કની ઉપર અને નીચે મા�કને બાંધવા માટે વપરાતી લાંબી 40” ની પ�ીને �ડવાનું શ� કરો.

એકવાર ફરીથી આ બંને પ�ીઓને �ણ વખત ગડી કરો અને ઉપર બતા�યા �માણે ટાંકો.
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તમા� મા�ક હવે તૈયાર છે

ખાતરી કરી લો કે મા�ક તમારા મોઢા અને 
નાકની ફરતે બંધબેસે છે અને તમારા 
ચહેરા અને મા�ક વ�ચે કોઈ અંતર નથી. 
�યારે તમે મા�ક પહેરો છો, �યારે સામેથી 
�તા �લે�સ નીચેની તરફની દેખાવી 
�ઈએ.

ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે તમારે મા�કને 
�યારેય ઉલટાવીને વાપરવું ન �ઈએ. 
આગળ દશા�વેલ રીતને અનુસરીને હંમેશા 
દરેક વાપર પછી મા�કને સારી રીતે ધોવું 
�ઈએ.

આ મા�કને હાલમાં દ�ણ રાજ�થાનમાં અમૃત િ�લિનક, 
અથ� હોિ�પટલ અને �ેયસ હોિ�પટલ સ�હતના સંગઠનોના 
સમુદાય-આરો�ય કાય�કરો �ારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી 
ર�ું છે.
છબીઓ અને �િ�યા સૌજ�ય: જતન સં�થાન, ઉદયપુર
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ખાતરી કરી લો કે મા�ક તમારા ચહેરા પર સારી રીતે બંધ બેસે છે 
અને આજુબાજુમાં કોઈપણ ખાલી જ�યા રહેતી નથી ...

હ�પણ બી�ઓથી 2 મીટરનું અંતર દરેક 
વખતે �ળવી રાખવાનું �યાલ રાખો, ઘરે 
પાછા આવી �વ �યારે તમારા હાથને સારી 
રીતે ધોઈ લો અને તમારા ચહેરા અથવા 
આંખોને અડશો નહ�!

ડો. ગાગ� ગોયલ, બાળ ચિક�સક, રાજ�થાન �ારા િનદષત
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િવક�પ 2 : સીવણ મશીન િવના ઘરે 
હાથથી મા�ક બનાવવું

તમને આપેલ વ�તુઓની 
જ�ર પડશે:

100% કોટન સામ�ી અથવાપુ�ષોનો 
કોટનનો હાથ�માલ

બે રબર બે��સ

પગલું 1 પગલું 2 પગલું 3

હાથ�માલને એક બાજુથી 
કાપડના મ�યથી સેજ ઉપર સુધી 
ગડી કરો

હવે બી� બાજુને �થમ ગડી 
ઉપર �ય એ રીતે ગડી કરો

બતા�યા �માણે આને વ�ચેથી 
સમાન�પે ફરીથી ગડી કરો
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�યારે મા�કને કાઢવું હોય:

• મા�કની આગળની સપાટી પર અથવા કોઈ અ�ય 
સપાટી પર અડકીને કાઢવું ન�હ, તેને ફ�ત 
પાછળની �ટ��ગ પકડીને કાઢો

• િ�ટ�ંગ મા�ક માટે, હંમેશાં નીચેની �ટ��ગ અને 
�યારબાદ ઉપરની �ટ��ગ છૂટી કરો

• મા�ક કા�ા બાદ, તરત જ તમારા હાથને 70% 
આ�કોહોલ આધા�રત હે�ડ સેિનટાઇઝરથી અથવા 
40 સેકંડ સુધી સાબુ અને પાણી મળીને સાફ કરો

• તેને સીધુ સાબુના �ાવણમાં અથવા ઉકળતા 
પાણીમાં નાંખો જમેાં મીઠંુ ઉમેરવામાં આ�યું હોય
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દરરોજ તમારા ઘરે બનાવેલ મા�કને કેવી 
રીતે સાફ કરવું અને સેનીટાઇઝ કરવું
િનકાલ�ગ મા�કને સાફ કરવાનો તથા તેને ઉકાળીને �વ�છ કરવાનો �યાસ કરશો નહ�. 
તેમાં એવી સામ�ી હોય છે જ ેધોવાણ સામે ટકી શકતી નથી.
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તમારા �વ�છ મા�કને કેવી રીતે �ટોર કરવું
એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તમે બે મા�ક બનાવો જથેી તમે એકને પહેરી 
શકો, �યારે બી�ને ધોઈને સૂકવવામાં આવે છે

ઘરે કોઈપણ �લાિ�ટકની કોથળી લો તેને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે 
સાફ કરો

તેને બંને બાજુએથી સારી રીતે સૂકાવા 
દો

આ �વ�છ કોથળીમાં તમારા વધારાના
�લીન મા�ક રાખો

તેને સારી રીતે સીલ કરીને રાખો હવે તમે મા�ક દૈિનક ઉપયોગ માટે
વાપરી શકો છો



Images from public sources

ઘરે બનાવેલ ફરીથી વાપરી શકાય તેવા મા�ક વાપરવાથી ફ�ત સં�મત �યિ�તમાંથી હવામાં �સરેલ 
ડો�પલે�સને �ાસમાં લેવાની શ�યતામાં ઘટાડો થાય છે. તે સંપૂણ�પણે સુર�ા આપતા નથી. સૂચ�યા 
મુજબ, ઘરે બનાવેલ ફરીથી વાપરી શકાય તેવા મા�કને દરરોજ ધોવું �ઈએ અને તેને તાપ આપવું 

�ઈએ. તેનો ધોયા વગર ફરીથી ઉપયોગ કરવો �ઇએ નહ�.
િનકાલ�ગ મા�કને ધોવું અને ફરીથી ઉપયોગમાં લેવું �ઈએ નહ�. 

સૂચનાઓ અનુસાર તેનો િનકાલ કરવો આવ�યક છે.
20 સેકંડ સુધી તમારા હાથને વારંવાર 

સાબુથી ધોવાનું યાદ રાખો.

ખાસ કરીને ગીચ િવ�તારોમાં મા�ક પહેરવું ઉપયોગી છે.
Translated by Spoken Tutorial 

IIT Bombay

Design by Vertiver

ભારત સરકારના મુ�ય વૈ�ાિનક સલાહકાર 
કાયા�લય_માચ� 30, 2020 �ારા �રી 
કરવામાં આવે છે
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