
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

ինքնուրույն պատրաստել բերանի դիմակ անձեռոցիկից,մաքուր 
բամբակյա կտորից։

Wenn du gerade keine Maske kaufen kannst, kannst du dir auch welche selber machen. Es handelt 
sich dabei aber nicht um medizinische Masken. Für diese Maske musst du nicht nähen können.

Եթե դուք չեք կարող դիմակ  գնել ապա կարող եք այն անձամբ պատրատել։Խոսքը 
բժշկական դիմակի մասին չէ ։Դիմակ պատրաստելու համար կարելը պարտադիր չէ։



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder

Անհրաժեշտ է անձեռոցիկ կամ կտոր և երկու  առաձգական թելեր։



1. Serviette auseinander falten

Անձեռոցիկը ծալել։



2. Ein Drittel der Serviette von oben nach unten falten.

Անձեռոցիկի մեկ երրորդ մասը վերևից ներքև ծալել։



3. Den Rest der Serviette von unten nach oben falten.

Մնացած մասը ներքևից վերև ծալել։



4. Rechts und links jeweils ein Gummiband auf die Serviette ziehen.

Աջից և ձախից առաձգական թելերը ամրացնել անձեռոցիկին։



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

Վերջույթները առաձգական թելերի վրայով դեպի ներս ծալել։



6. Die Serviette glatt ziehen.

Անձեռոցիկը հարթեցնել։



7. Die Maske umdrehen. Sie ist fertig und sieht nun so aus:

Այնուհետև պատրաստի դիմակը շրջել և այն պատրաստ է ։Վեջում ստանում ենք 
այսպիսի տեսք։



8. Zum Tragen der Maske die Gummiringe einfach über die Ohren ziehen.

Դիմակը կրելու համար առաձգական թելերը անցկացնել ականջների վրայով։



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

Դու կարող ես նաև դիմակը կտորից էլ պատրաստել ապագայի համար։



Du kannst auch Küchentücher (von einer Küchenrolle), Taschentücher oder kleine Halstücher 
(Bandanas) verwenden. 

Դու կարող ես նաև խոհանոցային անձեռոցիկներ կամ  բանդաս օգտագործել։



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

Դու կարող ես նաև առաձգական կապերը դակիչով ամրացնել։



Du kannst dir auch Stoff zuschneiden. Zum Beispiel aus alten T-Shirts. Die Größe ist 33x33 cm. Es 
ist nicht schlimm, wenn du nicht ganz gerade schneidest.

Դու կարող ես նաև կտորը կտրել օրինակ՝ քո ներքնազգեստից։Դիմակի մեծությունն 33ը 33 ի
վրա է։Հնարավոր է կտորը ուղիղ կտրված չլինել։



Du kannst mehrere Materialien miteinander kombinieren - zum Beispiel ein Taschentuch oder 
Küchentuch auf die Serviette legen und dann erst falten.

Դու կարող ես նաև մի քանի տեսակի անձեռոցիկներ միասին օգտագործել։



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

Դու կարող ես նաև առաձգական մեծ կապեր  վերցնել և կրկնակի ամրացնել։



Du kannst auch Haargummis verwenden.

Դու կարող ես նաև մազի (ռեզին)օգտագործել։



Wenn du eine Maske trägst, soll sie andere Menschen in deiner Umgebung schützen. Die anderen 
Menschen, die eine Maske tragen, wollen damit dich schützen. Deshalb sollen alle Menschen eine 
Maske tragen.

Du kannst eine Maske nur einmal tragen. Wenn sie aus Papier ist, musst du sie hinterher 
wegwerfen. Wenn sie aus Stoff ist, musst du sie heiß mit Waschmittel waschen.

Դու կրում ես դիմակ ուրիշներին պաշտպանելու համար,ուրիշներն էլ կրում են՝ քեզ 
պաշտպանելու համար։Այդ իսկ պատճառով բոլորը պետք է կրեն դիմակներ։ Եթե դիմակը 
պատրաստված է թղթից,պետք է կրել մեկ անգամ և դեն նետել։Իսկ եթե այն կտորից 
է,կարողես կրել ընդմիշտ լվանալով այն տաք օճառաջրով։
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