PUNJABI / PUNJABI
ਕ"ਰਨ
" ਵਾਇਰਸ ਰ"ਗ (COVID-19)
ਜਨਤਕ ਥ-ਵ- . ਸਾਫ਼ ਅ1 ਰ"ਗਾਣ3ਮਕ
u ਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਦਸਤਾਵ8ਜ਼ ਸਕ3ਲ, ਯ3ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਲਾਇਬBਰ
8 ੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ , ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਿਮਊਨਲ ਰFਜ਼ੀਡHਸ- ਅ1
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ- ਸਮ8ਤ ਜਨਤਕ ਸFਿਟIਗ- ਦੀ ਸਫਾਈ ਅ1 ਉਹਨ- . ਕੀਟਾਣ3-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰ8 ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ Mਦਾਨ ਕਰਦਾ N।

ਤuਹਾ. ਕੀ ਪਤਾ ਹ"ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ N

-

ਅਕਸਰ ਹQਥ- ਨਾਲ ਛ"ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਤਹ- ਦੀ ਦ3ਿਸ਼ਤ ਹ"ਣ ਦੀ ਸਭ ਤT ਵQਧ ਸIਭਾਵਨਾ N। ਇਨV- ਿਵQਚ ਡ"ਰਨWਬਜ਼,
Nਂਡਰ8ਲਜ਼, ਐਲੀਵ8ਟਰ ਬਟਨ, ਲਾਈਟ ਸਿਵQਚ, ਕFਬਿਨਟ Nਂਡਲ, ਫYਸ8ਟ Nਂਡਲ, ਟ8ਬਲ, ਕਾਊਂਟਰਟYਪ ਅ1 ਇਲFਕਟBਾਿਨਕਸ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।

-

ਅਜ8 ਇਹ ਪਤਾ ਨਹZ ਲQਗ ਸਿਕਆ N ਿਕ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਿਕIਨੀ [ਰ ਤQਕ ਸਿਤਹ- '1 ਰਿਹIਦਾ N,
ਹਾਲ-ਿਕ, ਮuਢਲ8 ਸਬ3ਤ ਸuਝਾਅ ਿਦI[ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਕuਝ ਘIਿਟਆਂ ਤT ਲF ^ ਿਦਨ- ਤQਕ ਚੀਜ਼- ਅ1 ਸਿਤਹ-' 1 ਰਿਹ ਸਕਦਾ N।

ਕ"ਈ ਅਿਜਹਾ ਉਤਪਾਦ ਚuਣ " ਜ" ਸਾਫ ਅ1 ਰ"ਗਾਣ3ਮਕ
u ਤ ਕਰ8

-

ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵ- ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ[ ਸਮ_, ਉਹਨ- ਉਤਪਾਦ- ਦੀ ਚ"ਣ ਕਰ" ਜ" ਇਕ ਵਾਰ ਿਵQਚ ਸਾਫ਼ ਅ1 ਕੀਟਾਣ3-ਰਿਹਤ ਕਰ[
ਹਨ (ਿਜਵ_ ਪਿਹਲ- ਤT ਘ"ਲ8 ਹ"ਏ ਸਟ"ਰ ਤT ਖਰੀ[ ਗਏ ਕੀਟਾਣ3ਨਾਸ਼ਕ ਸਫਾਈ [ ਘ"ਲ ਅ1/ਜ- ਵਾਈਪਜ਼, ਜਦT ਉਪਲਬਧ ਹ"ਣ)।
-

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ8 ਉਤਪਾਦ ਸਾਬਣ (ਜ- ਿਡਟਰਜHਟ) ਅ1 ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰ^ ਕੀਟਾਣ3ਆਂ, ਗIਦਗੀ ਅ1 ਅਸ਼uQਧੀਆਂ

. ਸਿਤਹ ਤT ਹਟਾ ਿਦI[ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਜ਼ਰ3ਰੀ ਤYਰ '1 ਕੀਟਾਣ3ਆਂ . ਖਤਮ ਨਹZ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਨV- . ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ,
ਇਹ ਉਨV- ਦੀ ਸIਿਖਆ ਅ1 ਲਾਗ ਫFਲਣ [ ਜ"ਖਮ . ਘਟਾਉਂਦੀ N।
-

ਕੀਟਾਣ3ਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣ- ਦੀ ਵਰਤT ਨਾਲ ਸਿਤਹ '1 ਕੀਟਾਣ3ਆਂ . ਮਾਰ ਿਦI[ ਹਨ।

ਿਸਰਫ Mਵਾਿਨਤ ਸਖਤ ਸਤਹ [ ਕੀਟਾਣ3ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ" ਿਜਨV- ਦਾ ਡਰQਗ ਆਈਡHਟੀਿਫ^ਸ਼ਨ ਨIਬਰ (ਡੀਆਈਐਨ) ਹuIਦਾ N।
ਡੀਆਈਐਨ Nਲਥ ਕFbਡਾ ਦuਆਰਾ ਿਦQਤਾ ਿਗਆ ਇQਕ 8-ਅIਕ- ਦਾ ਨIਬਰ N ਜ" ਿਕ ਪuਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ N ਿਕ ਕੀਟਾਣ3ਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ
ਕFbਡਾ ਿਵQਚ Mਵਾਿਨਤ N ਅ1 ਵਰਤT ਲਈ ਸuਰQਿਖਅਤ N।

ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ Mਿਕਿਰਆ ਬਣਾਓ

-

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸFਿਟIਗਜ਼ [ ਸIਚਾਲਕ- . ਜਨਤਕ ਥਾਵ- ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ M"ਟ"ਕਾਲ- ਅ1 Mਿਕਿਰਆਵ- ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜ- ਸਮੀਿਖਆ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ N। ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵQਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ8ਗਾ ਿਕ ਿਕQਥ8 ਸuਧਾਰ ਜ- ਵਾਧ3 ਸਫਾਈ ਦੀ ਲ"ੜ ਹ" ਸਕਦੀ N।

-

ਸਫਾਈ ਅ1 ਕੀਟਾਣ3ਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ- ਦੀ ਸuਰQਿਖਅਤ ਵਰਤT ਲਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ- . ਪੜV" ਅ1 ਉਹਨ- ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ" (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦਸਤਾb ਪਿਹਨe, ਚIਗੀ ਤਰV- ਹਵਾਦਾਰ ਖ8ਤਰ ਿਵQਚ ਵਰਤT ਕਰ", ਕੀਟਾਣ3ਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਵਰਤT [ ਉਤਪਾਦ [
ਅਧਾਰ 1 ਕੀਟਾਣ3ਆਂ . ਮਾਰਨ ਲਈ ਲ"ੜZਦਾ ਸIਪਰਕ ਸਮ- ਿਦਓ)।

-

ਦਸਤਾb ਉਤਾਰਨ ਤT ਬਾਅਦ ਹQਥ ਸਾਬਣ ਅ1 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧ"ਵ" ਜ- ਅਲਕ"ਹਲ ਅਧਾਰਤ Nਂਡ ਸFਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰ"।

-

ਿਸQਲV8 ਸਫਾਈ [ ਢIਗ- ਦੀ ਵਰਤT ਕਰ" ਿਜਵ_ ਿਕ ਿਸQਲV8 ਸਾਫ਼ ਕQਪੜ8, ਅ1/ਜ- ਇQਕ ਿਗQਲਾ ਪ"ਚਾ। ਝਾੜ-ਪ3Iਝ ਨਾ ਕਰ" ਜ- ਝਾੜ3 ਨਾ ਮਾਰ"
ਜ" ਹਵਾ ਿਵQਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬ3Iਦ- ਿਖIਡਾ ਸਕਦਾ N।

-

ਦ3ਿਸ਼ਤ ਿਡਸਪ"ਜ਼8ਬਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼- (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮYਪ Nਡਜ਼, ਕਪੜ8) . ਿਨਯਮਤ ਕ3ੜ8 ਨਾਲ ਿਡਸਪ"ਜ਼ ਕਰਨ ਤT
ਪਿਹਲ- ਉਨV- . ਇQਕ ਲਾਈਨ ਕੀ1 ਕ3ੜ8ਦਾਨ ਿਵQਚ ਰQਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ N। ਦuਬਾਰਾ ਵਰਤT ਯ"ਗ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼- . ਿਨਯਮਤ
ਲ-ਡਰੀ ਸਾਬਣ ਅ1 ਗਰਮ ਪਾਣੀ (60-90°C) ਦੀ ਵਰਤT ਨਾਲ ਧ"ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ N।

ਉਨV- ਸਿਤਹ- . ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਅ1 ਕੀਟਾਣ3-ਰਿਹਤ ਕਰ" ਿਜਨV- . ਲ"ਕ ਛ3ਹ[
I ਹਨ।

-

ਰuਟੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤT ਇਲਾਵਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਿਤਹ- ਅਕਸਰ ਹQਥ- ਨਾਲ ਛ3ਹੀਆਂ ਜ-ਦੀਆਂ ਹਨ . ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਅ1
ਕੀਟਾਣ3-ਰਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ N, ਅ1 ਨਾਲ ਹੀ ਜਦT [ਖਣ ਿਵਚ ਗIਦੀਆਂ ਹ"ਣ।

-

ਸ-ਝੀਆਂ ਥਾਵ- ਿਜਵ_ ਿਕ ਰਸ"ਈਆਂ ਅ1 ਬਾਥਰ3ਮ- . ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ N।

COVID-19 . ਫFਲਣ ਤT ਬਚਾਅ ਿਵਚ ਅਸZ ਆਪਣਾ ਿਹQਸਾ ਪਾ ਸਕ[ ਹ-।
ਵਧ8ਰ 8 ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵ8ਖ "
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