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க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (COVID-19)
ப ொது இடங் களை பதொற் றுநீ க்கி சுத்தமொக ளைத்திருத்தல்
பொடசொவை ள் , பை் வை ் ழ ங் ள் , கபொது நூை ங் ள் ,
நூதனசொவை ள் , கபொதுப் ரபொ ்குைரத்து ிவையங் ள் ,
ம ் ள் ைசி ் கும் இடங் ள் மற் றும் பணிபுரியும்
ிவையங் ள் என்பன அடங் ைொ கபொது இடங் வள
கதொற் று ீ ்கி சுத்தமொ வைத்திருத்தை் பற் றிய
ைழி ொட்டை் வள இ ் த ஆைணம் ைழங் குகின்றது.
DIN 00000000
ீ ங் ள் ட்டொயம் அறி ் துக ொள் ள ரைண்டியவை
.
ளககைொல் மமற் ர ்புகளை அடிக்கடி பதொடும் ம ொது
அமநகமொக அழுக்குகை் டிந்து கிருமிகை் பதொற் றுைதற் கு
அதிக ைொய் ்பு இருக்கலொம் . கதவுக் ளக ்பிடிகை் ,
தண்டைொைங் கை் , கம் பிகை் , மின் தூக்கி ் ப ொத்தொன் கை் ,
மின் குமிழ் சுவிட்சுகை் , அலுமொரிக் ளக ்பிடிகை் , கூரொன
ளக ்பிடிகை் , மமளைகை் , மமளை விரி ்புக்கை் மற் றும்
இலத்திரனியல் உ கரணங் கை் என் ன இந் த மமற் ர ்புகைில்
உை் ைடங் கும் .
COVID-19 ஐ உருைொக்கும் இந்த ளைரஸ் மமற் ர ்புகைில்
எை் ைைவு கொலம் உயிர்ைொழும் என் து ற் றி இன் னும் ைரியொக
கண்டறிய ் டவில் ளல. எனினும் , இது ப ொருட்கைிலும் மற் றும்
மமற் ர ்புகைிலும் ஒரு சில மணித்தியொலங் கை் முதல் நொட்கை்
ைளர உயிர்ைொழும் என முன் ளனய ஆய் வுகை் கூறுகின் றன.
சுத்தம் கசய் து கதொற் று ீ ்கும் பதொர்த்தங் வளத்
ரதர் ் கதடுத்தை்
ப ொது இடங் களை சுத்தம் பைய் யும் ம ொது, உடமன
பதொற் றுநீ க்கி சுத்தம் பைய் யக்கூடிய தொர்த்தங் களை (உ-ம் :
முன் கூட்டி கைஞ் சிய ் டுத்திய மிதக்கக்கூடிய பதொற் றுநீ க்கி
சுத்தம் பைய் யும் களரைல் கை் மற் றும் /அல் லது மதய் த்துக்கழுவும்
ைொதனங் கை் ) மதர்ந்பதடுத்தல் .

சுத்தம் கசய் யும் கபொருட் ள் : ைைர்க்கொரத்ளதயும் (அல் லது
பதொற் றுநீ க்கி) நீ ளரயும் உ மயொகி ் தொல்
மமற் ர ்புகைிலுை் ை கிருமிகை் , அழுக்ககை் மற் றும்
அசுத்தங் கை் நீ ங் கும் . சுத்தம் பைய் ைதொல் மொத்திரம் கிருமிகை்
முற் றொக அழியொது. ஆயினும் , அைற் ளற நீ க்குைதொல் அைற் றின்
எண்ணிக்ளகளயயும் மற் றும் பதொற் றுக்கை் ரவும்
ஆ த்துக்களையும் குளறத்துக்பகொை் ைலொம் .
கதொற் று ீ ்கும் பதொர்த்தங் ள் இரைொயன ் தொர்த்தங் களை
உ மயொகித்து மமற் ர ்புகைிலுை் ை கிருமிகளை அழிக்கலொம் .
பதொற் றுநீ க்குைதற் கு, மருந்து அளடயொை இலக்கமுளடய (DIN)
அங் கீகரிக்க ் ட்டுை் ை கடின மமற் ர ்புத் பதொற் றுநீ க்கிகளை
மொத்திரம் உ மயொகிக்க மைண்டும் . DIN என் து கனடொவில்
ொவி ் தற் கு அங் கீகரிக்க ் ட்டுை் ை ொதுகொ ் ொன
பதொற் றுநீ க்கும் தொர்த்தம் என் ளத உறுதிபைய் கின் ற கனடிய
சுகொதொரத் துளறயினொல் ைழங் க ் டும் 8 டிஜிட்
பகொண்டபைொரு ஒரு அளடயொை இலக்கமொகும் .
சுத்தம் பைய் யும் நளடமுளறளய உருைொக்கல்
ப ொது இடங் கைின் நிருைொகிகை் அந் த ் ப ொது இடங் களை
சுத்தம் பைய் ைதற் கொன பநறிமுளறகளையும் மற் றும்
நளடமுளறகளையும் உருைொக்க அல் லது உருைொக்கிய
அத்தளகயைற் ளற மீை் கண்கொணிக்க மைண்டும் . மமம் ொடுகை்
அல் லது மமலதிக சுத்தம் மதளை ் டலொபமனும் ம ொது
அைற் ளற நிர்ணயி ் தற் கு இளை உதவும் .
சுத்தம் பைய் து பதொற் றுநீ க்கும் தொர்த்தங் களை ொதுகொ ் ொக
உ மயொகி ் தற் கு உற் த்தித் தர ்புகைின் அறிவுளரகளை
முழுளமயொகக் களட ்பிடித்தல் (உ-ம் : ளகயுளறகளை
அணிதல் , நன் கு கொற் மறொட்ட ைைதியுை் ை குதிகளை ்
யன் டுத்தல் , உ மயொகிக்க ் டும் தொர்த்தத்திற் கு ஏற்
கிருமிகளை அழிக்கும் அைவுக்கு ம ொதிய கொல அைளை
ம ணுதல் ).
ளகயுளறகளைக் கழற் றிய பின் னர் ைைர்க்கொரமிட்டு நீ ரினொல்
அல் லது மதுைொர கொரமொன பதொற் றுநீ க்கி ் தொர்த்தத்தினொல்
ளககளைக் கழுவிை்சுத்தம் பைய் துபகொை் ைல் .
கனமொன தூய துணிகை் , மற் றும் /அல் லது ஈரத்ளத உறிஞ் சும்
ப ொருட்கை் ம ொன் றைற் ளற உ மயொகித்து சுத்தம் பைய் யும்
முளறகளைக் ளகயொளுதல் . ளைரஸ் கிருமிகை் கொற் றில்
ரைொதைொறு தூசுகளைத் துளடத்தல் அல் லது தட்டி அகற் றல் .
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சுத்தம் பைய் த பின் னர் அசுத்தமொன அகற் றக்கூடிய
ப ொருட்களை (உம் : நீ ளர உறிஞ் சித் துளடக்கும் திண்டுகை் ,
துணிகை் ) அகற் றி எறிய முன் னர் ைழளமயொன கழிவுகளுடன்
மைர்த்து ஒழுங் கொன ஒரு கு ்ள த்பதொட்டியில் இடுதல்
மைண்டும் . மீை ் ொவிக்கக்கூடிய சுத்தம் பைய் யும்
ப ொருட்களை ைழளம ம ொல் ைலளைை் ைைர்க்கொரத்ளதயும்
பகொதி நீ ளரயும் (60-90°C) உ மயொகித்துக் கழுவிய பின் னர்
மீை ் ொவிக்கலொம் .
ஆட் ள் அடி ் டி கதொடும் ரமற் பரப் பு வள கதொற் று ீ ்கி
சுத்தமொ வைத்திருத்தை்
ளககைொல் அடிக்கடி பதொடக்கூடிய மமற் ர ்புகளை,
ைழளமயொக சுத்தம் பைய் ைதற் கு மமலதிகமொக, அழுக்குகை்
பதன் டும் ம ொது மிகவும் அடிக்கடி பதொற் றுநீ க்கி சுத்தமொக
ளைத்திருத்தல் மைண்டும் .
ைளமயலளறகை் மற் றும் குைியலளறகை் ம ொன் ற ப ொதுைொக
லரொலும் கிர ் டும் இடங் களை அதிகம் அடிக்கடி
சுத்தம் பைய் து தூய் ளமயொக ளைத்திருத்தல் .
இந்த COVID-19 ளைரஸ் ரவுைளதத் தடு ் தில் , எமது
ைொர் ொக நொம் பைய் ய மைண்டிய அளனத்ளதயும் பைய் தல் .
மமலதிக தகைல் களுக்கு கீழ் கொணும் இளணயத்தைத்திற் கு
பிரமைைகிக்கவும் ,
Canada.ca/coronavirus
அல் லது கீழ் கொணும் பதொளலம சி எண்ணினூடொகத்
பதொடர்புபகொை் ைவும்
1-833-784-4397

3

