Чи
потрібно
мені
носити
маску?
Do I Need To Wear a Mask?

Маски є додатковим запобіжним заходом для захисту від COVID-19 в районах з передачею
Masks вare
an extra Ознайомтеся
precaution to
protect againstта
COVID-19
areas
інфекції
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in a situation
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у громадському
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маску. where physical
distancing is difficult such as on public transport, you may choose to wear a mask.
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Якщо ви вирішили носити маску:
If you choose to wear a mask:
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Стирайте тканинні маски після кожного використання або
Wash cloth masks
щонайменше
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Для
додаткової інформації
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National Coronavirus
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more information
call the National
Coronavirus
Helpline
on 1800
020 080,
оберіть
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Important: Особам
Peopleізwith
chronic
respiratory захворюваннями
conditions should
medical advice
Важливо:
хронічними
респіраторними
передseek
використанням
маски слід
проконсультуватися
з лікарем.
before using a mask.

