#MaskeZeigen

„Ez te diparêzim - ma tu min diparêtî?“

Hevdîtin: Em hêvi dikin ku di pêşeroja nezik de hemû mirovên nav Almanya ji
bo parastina hevûdu - bi rûmet, masûlkên dev-devî dixin li hember hev û hevahengiyê de bi hevdû re.

Whyima divê ez maskek werim?
Masûlên devê devî ji xeter, şilav an axaftinê xetera enfeksiyunê dropletalê kêm dikin. Pir Mirov berê nexwazî ne, lê (hîn jî)
bê nîşanên. Lê ew hîn jî enwer in. Ger hûn we di raya giştî de û têkiliyê de bi kesên ji komên bi xetereyên mezin re têkilî
daynin, hûn mirovên din diparêzin if heke ew jî maskeyek bixwe ne, ew jî bi wer e rêça din diparêzin. Her ku bêtir mirov
maskek çêdikin, bêtir em hemî çêtir parastin.

Masûlkên dev û pozên malê di dema qewimandinê de
çareseriyek demkî ne Cûdahiya peydakê ya mask
Heya ku di peydakirina maskên profesyonel de tengasî hene, masûlkeyên pispor ênpeydabûyî ji bo têne armanc kirin
Kesên ku bi mirovên vegirtî re têkiliyek domdar in (nemaze ji bo karmendên nexweşxaneyê) sax bimînin. Ji bo her kesê
din Mirov heke ku ew bi guncanî were bikar anîn û ji bo temamkirinê çêbibin, maskên navmalî ji çareseriyek awarte rewa
çê dikin pîvanên parastinê yên naskiri (li jêr binêre) dikare were bikar anin.

Ma maskeyên ku tedbîrên parastinê yên din digirin hene?
NO. Pêdivî ye ku maskên bi pîvanên din têne şandin. Ew tenê alîkariya COVID-19-ê dikin heke hûn berdewam bikin ku
destên xwe bi gelemperî mezin û bi tevahî paqij bikin (20-30 hûrdem bi sapapê), rêzikên tîr û şepikê bibîr bînin, bi kêmî ve
2 metreyan ji kes en din dûr in û bi qasî ku li malê mêze kirin bimînin.

Agahiyên bêtir
Li ser malpera me MaskZeigen.de hûn
• ê fermanên xêzkirin û kirrînê yên ku me cerebandine bibînin ji bo maskên dev û poz
• ên navxeyî ji bo karanîna rast agahdariya berfireh û lênihêrîna
• paşnavên vî rengî yên zanistî ji bo maskkirina
• vê Rêbernameyên ji bo karanîna û belavoka me dakêşin û parve bikin.
Beşdar binin: Masiyên nêzîkbûnê ji bo malbata xwe, hevalê xwe: li hundur û kesên dinn ên dora we!
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Kî li pişt projeyê ye?
Tîme MaskeZeigen.de beşdarî  #WirVsVirus-Hackathon (wirvirushackathon.org) yê hikûmeta federal bû Di Adar 2020 de
hate damezrandin. Em bi dilxwazî û bê berdêl kar dikin da ku bêhtir kes di jiyana rojane de masel çêdikin û dikare van
masûman bixwe çêbike û li ser wan re derbas bike heya ku di peydakirina pizîşki de tengahiyek heye masûlkên paratinê
yên pejirandi. Bi vî rengî maskeyên profesyonel dikare ji bo kesên zêde pêdiviya wan bi wan re ne vaqetandî bî Karmendên
nexweşxaneyê.
Destûrnameya / Creative Commons lîsansê: Tîmê MaskZeigen.de berpirsiyariyek ji bo parastina maskên bixwe çêkirî wekî amûrek bijîjkî nehatiye peljirandin an bandora wê
ya parastinê wekhevî maskeyek kirdarî ya pîşeyî (parastina devî û nîskê ya bijîjkî) an jî maskek tîrêjê ya FFP heye. Bikaranîna maskên çêkirî bi xetera we do ye. Me ev belavok
do bin lîsansek Creative Commons de (creatcommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) çêkir. Bikaranîa ji jêla kesên din ve nayê wateya ku kîjan kalîteyê ji hêla me ve tête çêkkirin kontrol bikin. Ev belavok tenê dibe ku bi masksên ku bêyî belaş andi bihayê de têne dayîn (lêçûna materyalê ya rak + post û kiçandin, keke
pêwîst be) were vebirin.
Wekî ku 15ê Avrêlê, 2020-an e

