
संरक्षक मुखावरण घरी तयार करण्यासाठी मार्गदर्गन 

 

१. कोववड-१९ चा संसर्ग टाळण्यासाठी वावर संहितेचे  (वावर संहिता म्िणज ेइतर व्यकततंपासून 
अंतर ठेवण)े पालन आणण वैयक्कतक स्वच्छता अत्यंत मित्त्वाच्या र्ोष्टी आिेत. सामान्य 
जनतेसाठी संरक्षक मुखावरण वापरण्याचा फायदा कािी देर्ांमध्ये हदसून आला आिे. घरी तयार 
केलेले मुखावरण वैयक्कतक आरोग्य राखण्यासाठी उत्तम पद्धत आिे. याचा वापर सावगत्रिक 
आरोग्य राखण्यासाठी उपयुकत ठरेल. 

 

२. म्िणून असे सुचवण्यात येते आिे की ज्या व्यकततंना कुठला आजार नािी ककंवा श्वास घ्यायला 
िास िोत नािी त्यांनत, ववर्षेत: घराबािेर जाताना, घरी तयार केलेले, पुनवागपर करता येण्यासारख े
मुखावरण वापरावे. एकूणच आजूबाजूच्या लोकांचेिी यामुळे संरक्षण िोईल.    

  

३. िे मुखावरण आरोग्य कमगचारी, कोववड-१९ च्या रुग्णांचत काळजत घेण्याऱ्या व्यकतत व कोववड-१९ 
चे रुग्ण यांनत वापरू नये. त्यांनत त्यांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेली ववशर्ष्ट संरक्षक सामग्रत वापरावत. 

 

४. दोन मुखावरणे तयार करण्याचा सल्ला आम्िी देतो. एक वापरात असताना दसुरे धुवून वाळवता 
येईल. आपले िात धूत रािणे माि आवश्यक आिे व मुखावरण घालण्यापुवी िात धुणे आवश्यक 
आिे. शर्वाय िी मुखावरणे इकडे ततकडे टाकू नये. मुखावरणे सुरक्षक्षत ठेवावतत, व्यवक्स्ित 
धुवावतत व नतट वाळवून मर्च वापरावतत. 

 

५. घरात असलेले स्वच्छ कापड वापरून िे मुखावरण शर्वता/तयार करता येईल, माि त्याआधत 
कापड चांर्ले धुवून स्वच्छ केलेले असावे. घरी केलेले संरक्षक मुखावरण तोंड व नाक पूणगपण े
झाकू र्केल, आणण चेिऱ्यावर सिजपणे बाधंता येईल अश्या रीततने तयार केले पाहिजे. 

 

६. एक मुखावरण एकाच व्यकततने वापरावे, अनेक लोकांच्यात एक वापरू नये. एका कुटंुबात 
अनेक व्यकतत असल्यास प्रत्येकाने वेर्ळे मुखावरण वापरावे. 



भारतीय सरकार या मुख वै ािनक स लागार 
कायालयातून सा रत ३ एि ल २०२०

SARS-CoV2 कोरोना हायरस 
पस  नये हणून  मुखावरणाचा वापर
घरी संर क मुखावरण तयार कर यासाठी मािहती पुि तका



सदर मािहती पुि तकेत, मुखावरण तयार कर या या व वापर या या प त चा सोपा 
आराखडा दला आह.े यामुळे सेवाभावी सं था कवा इतर ना मुखावरण वत:चे वत: 
क न वापरता येतील.
मुखावरणा या रचना सुचवताना, सहज उपल ध असले या सािह याचा वापर, तयार 
कर याची सोपी प त आिण सहज सोपा वापर व पुनवापर या गो ी ल ात घेत या आहते. 
घरी केलेल संर क मुखावरण त ड व नाक पूणपणे झाकू शकेल, आिण चेह यावर सहजपणे 
बांधता येईल अ या रीतीने तयार केले पािहजे.
ह ेमुखावरण आरो य कमचारी, कोिवड-१९ या णांची काळजी घेणारे व कोिवड-१९ चे 

ण यांनी वाप  नये. यांनी यां या सुर ेसाठी बनवलेली िविश  संर क साम ी 
वापरावी. 
लोकांनी, िवशेषत: लोकसं येची घनता जा त असले या ठकाणी, मुखावरण वापरणे 
आव यक आह.े 



इंच = ”
इंच

वत: चे संर ण कर यासाठी ह ेमुखावरण 
घरी तयार करणे अगदी सोपे आहे

कार १: िशवणयं  वाप न मुखावरण तयार करणे*
सािह य

एखा ा जु या वापरले या कप ाचे, सद याचे कवा टी-शट चे कापड मुखावरण 
तयार कर यासाठी वाप  शकता. कापडाचा रंग कुठलाही असेल तरी चालेल पण 
कापड उकळ या पा यात ५ िमिनटे धुवून व चांगले वाळवून या. धुताना मीठ 
घात यास उ म. १००% सुती कापड.

कापडा या ४ प ा का ी िशवणयं

याने सु वात 
करा

१. अ) कापड कापणे : मुखावरणासाठी खालील आकाराचे कापड कापून या
       ौढ साठी : ९ इंच x ७ इंच      लहान मुलांक रता : ७ इंच x ५ इंच

ौढां या 
मुखावरणासाठी

१.ब) प ा कापणे -  मुखावरण बांध यासाठी व पायपीन साठी खाली 
नमूद के या माणे ४ प ा कापा
   २ प ा १.५ इंच x ५ इंच आिण २ प ा १.५ इंच x ४० इंच

* िशवणयं ािशवायही तु ही ह ेमुखावरण बनवू शकता



खाली दलेली प त ौढां या आकारा या मुखावरणासाठी आहे

कापलेले कापड घेऊन, पायपीन हणून वापर याची १.५ इंच x ५ इंच प ी दाखव या माणे कापडा या एका बाजूला लावून या

लीट घातलेले कापड फरवून या आणी याही बाजूला लीट घालून या
लीट क न झा या क  कापडाची उंची ९ इंचाव न ५ इंचावर येईल

खाल या बाजूला त ड केले या येक  सुमारे १.५ इंचा या ३ घ ा ( लीट) दाखव या माणे घालून क न या 



मुखावरण बांध यासाठी असले या ४० इंची प ा मुखावरणा या खालील आिण वरील बाजूस लावायला या

पु हा एकदा दो ही प ा ३ वेळा दमुडा आिण िच ात दाखव या माणे िशवा

दो ही बाजूला पायपीन लावून लीट नीट बसवून या. सव लीटची त डे  खाल याच बाजूला राहतील याची खा ी करा



तुमचे मुखावरण आता वापर यासाठी तयार 
आहे

मुखावरणाने  तुमचे  त ड, नाक पूणपणे 
झाकले जाईल व मुखावरण आिण तुम या 
चेह या म ये अंतर राहाणार नाही  याची 
काळजी या. मुखावरण वापरताना तुम या 
चेह या या बाजू या मुखावरणा या घ ा 
( लीट) खाल या दशेने अस या पािहजेत.

मुखावरण कधीही उलटे क न परत वाप  
नका. येक वापरानंतर, पुढे नमूद केलेली 
प त वाप न, मुखावरण वि थत धुवा.

(ह ेमुखावरण स या दि ण राज थानमधील सं थांचे आरो य सेवक 
वापरात आहते. अमृत ि लिनक , अथ हॉि पटल , आिण ेयस 
हॉि पटल अ या सं थांचा याम ये समावेश आह.े )
िच  आिण मािहती : जतन सं थान , उदयपूर 



मुखावरण तुम या चेह यावर नीट बसवा आिण बाजूने जागा 
रहात नाही आह े ाची खा ी क न या.

मुखावरण घात यावरही दसु यांपासून 
कायम २ मीटरचे अंतर ठेवा, घरी 
आ याबरोबर हात व छ धुवा आिण 
डो यांना कवा चेह याला पश करणे 
टाळा

कृती दाखवणा या : डॉ गाग  गोयल, बालरोगत , राज थान



कार २: िशवणयं ािशवाय घरी 
मुखावरण बनवणे
सािह य:

१. १००% सुती (कॉटनचे) कापड 
कवा पु षांचा (मोठा) हात माल 

२. दोन रबरबँड 

अनु म १

मालाची एक कड अधरेषे या थोडीशी पुढे 
जाईल अ या त हनेे मालाची घडी घाला

अनु म २ अनु म ३

आता दसुरी कड पिह या कडवेर येईल अशी 
घडी घाला. 

आता िच ात दाखव या माणे ा 
मालाची  मधून घडी घाला.



एक रबरबँड घेऊन िच ात दाखव या माणे माला या एका बाजूला बांधा 

आता मला या दसु या बाजूला दसुरे रबरबँड बांधा. दो ही रबरांमध या जागेत 
तुमचे त ड आिण नाक झाकले जाईल याची खा ी करा.

माला या एका रबरबँड कडील बाजूची घडी घाला. तसेच दसु या बाजूनेही 
करा. 

१. तुमचे मुखावरण आता वापर यासाठी 
तयार आह े

२. तुम या नाका-त डाभोवती मुखावरण घ  
बसेल व मुखावरण आिण तुम या चेह या म ये 
अंतर रहाणार नाही याची खा ी करा. 

४. वर दाखवलेले व नमूद केलेले सगळे िनयम 
पाळा

३. मुखावरण घाल यासाठी रबरबड 
कानामागे अडकवा.

अनु म ४

अनु म ५

अनु म ६

अनु म ७ आता एक घडी दसु या घडी या आत घाला.



अ याव यक सूचना: 

घरी बनवले या मुखावरणाचा वापर 
कर यापूव  ा सूचना ज र ल ात ठेवा

1. वापर यापूव , पुढे नमूद केले या सूचनांनुसार मुखावरण 
वि थत धुवून या.

2. मुखावरण घाल यापूव  हात व छ धुवा.

3. मुखावरण ओले कवा दमट झाला तर लगेच दसुरे 
मुखावरण लावा व आधीचे मुखावरण धुवायला टाका. 

4. एकदा वापरलेले मुखावरण धुत यािशवाय परत कधीही 
वाप  नका.

5. अनेक म ये िमळून एकच मुखावरण कधीही 
वाप  नका. कुटंबातील येक साठी वेगळे 
मुखावरण असणे आव यक आह.े

मुखावरण काढतेवेळी:

• मुखावरणा या कापडाला पुढून मागून हात लावू 
नका, फ  बाजू या दो यांनी ध नच काढा

• दोरीवा या मुखावरणाची  खालची दोरी आधी 
सोडा, वरची दोरी नंतर सोडा 

• मुखावरण काढ याबरोबर लगेचच हात ६५% 
अ कोहोल यु  हॅ ड सॅिनटायझर कवा साबण व 
पा याने ४० सेकंद धुवा

• मुखावरण लगेच साबणा या कवा िमठा या 
उकळ या पा यात टाका 



तुमचे घरी तयार केलेले मुखावरण दररोज व छ व 
िनजतुक कसे करावे

१. साबण आिण गरम पा यानी मुखावरण व छ धुवा आिण उ हाम ये कमीत 
कमी पाच तास वाळत  घाला. जर सूय काश उपल ध नसेल तर . २ मधील 
प तीचा वापर करा 

२. मुखावरण ेशर कुकर म ये ठेवून कमीत कमी दहा िमिनटे ेशर असताना 
उकळा आिण मग वाळत घाला. पा यात मीठ घातले तर अजून चांगलं. ेशर 
कुकर नसेल तर पा याम ये १५ िमिनटे उकळा. जर तुम याकडे ेशर कुकर 
कवा उकळते पाणी नसेल तर . ३ मधीलप तीचा वापर करा 

३. साबणाने व छ धुवा आिण मुखावरण िनदान पाच िमनीटे गरम करा. तु ही 
ासाठी इ ीचा वापर क  शकता.



व छ मुखावरण नीट कसे  ठेवावे
दोन मुखावरणे तयार करणे उ म. एक वापरात असताना दसुरे धुवून वाळवता येईल. 

घरातील कुठलीही लाि टकची िपशवी 
या. 

साबण आिण पा याने ती धुवून काढा दो ही बाजूने चांगली वाळवा 

िपशवी वि थत बंद क न ठेवा. अ या प तीने तु ही तुमचे मुखावरण 
दररोज अदलून बदलून वाप  शकता. 

तुमचे चांगले धुतलेले मुखावरण ा 
िपशवीत घालून ठेवा.



घरी बनवलेले मुखावरण वापर याने फ  संस गत या शक याने कवा खोक याने 
हवेत पसरलेले थब आप या नाका-त डात जा याची श यता कमी होते.  परंतु  ह ेमुखावरण 

आप याला पूणपणे सुरि त ठेवू शकत नाहीत. घरी बनवलेले मुखावरण वर सांिगत या 
माणे रोज धुतले व व छ केले पािहजेत. मुखावरण न धुता कधीही वाप  नये.

अनेक लोकांत एक मुखावरण कधीही वाप  नये. वावर संिहता
(इतर पासून अंतर ठेवणे) पाळावी. 

हात साबणाने २० सेकंद वारंवार धुवायची 
आठवण ठेवा

भारतीय सरकार या मुख वै ािनक स लागार 
कायालयातून सा रत ३ एि ल २०२०

िच े सावजिनक सािह यातून साभार

गद या ठकाणी मुखावरणाचा वापर जा त फायदशेीर आह.े 
रचना : ह ट हर

भाषांतर : रीसच मॅटस, सुिचता 
कुलकण  व िनिशता दसेाई


