TAGALOG / TAGALOG
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
PAGLINIS AT PAG-DISINFECT NG MGA PAMPUBLIKONG LUGAR
Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng patnubay ukol sa paglinis at pag-disinfect ng mga
pampublikong lugar, tulad ng mga eskwelahan, pamantasan, pampublikong aklatan, museo,
pampublikong transportasyon, mga communal na tirahan, at mga lugar ng trabaho.
DIN 00000000
ANO ANG DAPAT MONG MALAMAN
Ang mga ibabaw na madalas na hinihipo o hinahawakan ng mga kamay ay malamáng na
malamáng na may kontaminasyon. Ang ilang mga halimbawa nito ay ang mga hawakan ng
pinto, baras, button sa elevator, switch ng ilaw, mga hawakan ng aparador, mga hawakan ng
gripo, mga mesa, countertop, at electronikong gamit.
Hindi pa nalalaman kung gaano katagal nananatiling buhay sa mga ibabaw ang virus na
nagdudulot ng COVID-19. Gayunman, ipinapakita ng nalalamang ebidensiya na ilang mga oras
hanggang ilang mga araw nananatili itong buhay sa mga bagay at sa mga ibabaw.
PUMILI NG PRODUKTO NA NAGLILINIS AT NAGDI-DISINFECT
Kapag naglilinis ng mga pampublikong lugar, piliin ang mga produktong naglilinis at sabay na
nagdi-disinfect (halimbawa, premixed na nabibiling pang-disinfect at panlinis na solution at/o
wipes kapag mayroon).
Tinatanggal ng mga panlinis na produkto ang mga mikrobyo, dumi, at polusyon mula sa mga
ibabaw sa pamamagitan ng paggamit ng sabon at tubig (o sabong panlaba). Ang paglilinis ay
hindi nangangahulugang napapatay nito ang germs, pero kapag tinanggal nito ang germs,
kumakaunti ang mga ito at bumababa ang risk ng pagkalat ng impeksyon.
Gamit ang chemikals, pinapatay ng disinfecting products ang mga mikrobyo na nasa mga
ibabaw. Gumamit lamang ng aprobadong disinfectant ng matitigas na surface na may Drug
Identification Number (DIN). Ang DIN ay isang 8 digit na numero na ibinibigay ng Health
Canada, at pinatutunayan nito na ang produktong pang-disinfect ay aprobado at ligtas gamitin
sa Canada.
GUMAWA NG PROCEDURE SA PAGLINIS
Dapat idibelop at rebyuhin ng mga taong nagpapatakbo ng community settings ang mga
protokol at pamamaraan sa paglinis ng mga pampublikong lugar. Makakatulong itong matiyak
kung saan maaring kailangang pahusayin o dagdagan ang paglilinis.

Basahin at sundin ang mga tagubilin ng manufacturer para sa ligtas na paggamit ng mga panlinis
at pang-disinfect na produkto (halimbawa, magsuot ng guwantes, gamitin sa isang lugar na may
mahusay na ventilation, maglaan ng sapat na panahon para mapatay ng pang-disinfect ang mga
mikrobyo batay sa produktong ginagamit).
Maghugas ng kamay gamot ang sabon at tubig, o gumamit ng alcohol-based hand sanitizer
pagkatapos tanggalin ang guwantes.
Gumamit ng damp cleaning methods tulad ng malinis na pamunas na medyo basa, at/o basang
mop. Huwag mag-dust o magtanggal ng alikabok, at huwag magwalis dahil maari nitong ikalat
ang mga droplet ng virus sa hangin.
Ang mga naitatapong panlinis na gamit na may kontaminasyon (halimbawa, mop heads, cloths)
ay dapat ilagay sa isang basurahan na may plastic lining bago ito itapon kasama ng mga regular
na basura. Ang mga reusable na gamit na panlinis ay maaring hugasan gamit ang regular na
sabong panlaba at mainit na tubig (60-90°C).
Linisin at i-disinfect ang mga ibabaw na madalas hipuin at hawakan ng mga tao
Bukod pa sa rutinang paglilinis, ang mga ibabaw na madalas hinihipo o hinahawakan ng mga
kamay ay dapat linisin at i-disinfect nang mas madalas, at kapag nakikitang marumi sila.
Ang mga lugar na ginagamit din ng ibang tao, tulad ng mga kusina at banyo ay dapat din linisin
nang mas madalas.
MAGAGAWA NATING LAHAT ANG ATING BAHAGI SA PAG-IWAS NG PAGKALAT NG COVID-19.
PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, BISITAHIN ANG
Canada.ca/coronavirus
o kaya’y tumawag sa
1-833-784-4397
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