
Mundschutzmaske aus Servietten, Papiertüchern oder 
Baumwolltüchern selber machen

خودت ماسک محافظ دهان با استفاده از دستمال سفره،دستمال کاغذی یا پارچه پنبه ای
 بساز,اون

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.

اگه تو نمی تونی در حال حاضر ماسک بخری،میتونی خودت چندتا درست کنی،اون خوب عمل میکنه اما نه مثل  ماسکهای
.طبی،برای تهیه این ماسک احتیاجی به دوخت و دوز نداری



Du brauchst eine Serviette oder ein anderes Tuch und zwei Gummibänder

.تو احتیاج داری به یک دستمال سفره یا هر دستمال دیگه ای و دو عدد کشش



1. Serviette auseinander falten

.قسمتهای تا خورده دستمال سفره رو از هم باز کن



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

.دستمال سفره رو از بال به پایین تا کن



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

.بقیه شو از پایین به بال تا کن



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

ش ببند .راست و چپ هر قسمت رو با یه کش



5. Die Enden über das Gummiband nach innen falten.

ش رو به داخل تا کن .انتهاییش بیرونی از کش



6. Die Serviette glatt ziehen.

.دستمال رو صاف کن 



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

.ماسک رو برگردون، اون الن آماده ست و ظاهرش اینجوری هست 



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

ش ها خیلی راحت دور گوش قرار میگیرن .برای استفاده از ماسک،کش



Du kannst dir die Servietten oder Tücher auf Vorrat falten.

.تو میتونی برای خودت از هر دستمال سفره یا هر پارچه ای که تو خونه داری  بسازی



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

.تو میتونی از دستمال آشپزخونه،دستمال جیبی یا از شال گردن استفاده کنی



Du kannst die Enden mit einem Bürohefter befestigen.

.میتونی انتهای دستمال رو با منگنه محکم کنی



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.

تو میتونی برای خودت پارچه رو به هر اندازه ای که میخوای بررش بزنی،برای مثال از یه تیشرت کهنه استفاده کنی و سایز
. ببرری.این اصل بد نیست، اگه نتونی دقیقا صاف ببرری۳۳×۳۳



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

تو میتونی پارچه هارو با هم ترکیب کنی،برای مثال یه دستمال جیبی یا دستمال آشپزخونه رو روی دستمال سفره قرار بدی و
.بعد از اون تا کنی



Du kannst große Gummibänder doppelt legen.

ش برای هر طرف از ماسک استفاده کنی .تو میتونی از دوتا کش



Du kannst auch Haargummis verwenden.

ش مو استفاده کنی .تو میتونی همچنین از کش



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.

وقتی تو از ماسک استفاده میکنی،اون ماسک از بقیه آدمهای اطراف محافظت میکنه،بقیه مردم،اونهایی که از ماسک استفاده
.میکنن میخوان بوسیله اون ماسک محافظت بشن،به همین دلیل باید همه مردم از ماسک استفاده کنن

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.

تو میتونی از یه ماسک فقط یکبار استفاده کنی،اگه اون کاغذیه،باید بعدا دوربندازیش،ولی اگه از پارچه ست باید با آب داغ و
.مواد شوینده بشوریش
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