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کو ِوڈ (COVID-19)19-کورونا وائرس کا مرض
عوامی جگہوں کو باقاعدگی سے صاف اور جراثیم کش کرنا
اس دستاویز میں عوامی ترتیبات بشمول اسکولوں  ،یونیورسٹیوں  ،عوامی الئبریریوں  ،عجائب گھروں  ،پبلک ٹرانزٹ ،
فرقہ وارانہ رہائش گاہوں اور کام کی جگہوں کو صاف ستھرا اور جراثیم کش کرنے سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی
ہے۔
ڈی آئی این)DIN( 00000000
آپ کو جو معلوم ہونا چاہیئے
اکثر ہاتھوں سے چھونے والی سطحیں آلودہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ ان میں ڈورنوبس  ،ہینڈریل  ،لفٹ ،بٹن  ،الئٹ سوئچز
 ،کابینہ ہینڈلز  ،ٹونٹی ہینڈلز  ،ٹیبلز  ،کاؤنٹر ٹاپس اور الیکٹرانکس شامل ہیں۔
ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہکو ِوڈ19-کا سبب بننے واال وائرس کتنے دن سطحوں پر زندہ رہتا ہے  ،تاہم ،
ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزوں اور سطحوں پر چند گھنٹوں سے لے کرکئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔
ایسی مصنوعات کا انتخاب کریں جو صاف کرتے ہوں اورجراثیم کشی کرتے ہوں
عوامی جگہوں کی صفائی کرتے وقت  ،ایسے مصنوعات کا انتخاب کریں جو ایک ساتھ ہی صاف اور جراثیم کُش کرے
(جیسے اسٹورسے خریدی ہوئی پریمکسڈ جراثیم کش صفائی کے محلول اور  /یا پونچھنے کے کپڑے(وائپز جب دستیاب
ہوں)۔
صفائی ستھرائی کے مصنوعات صابن (یا ڈٹرجنٹ) اور پانی کا استعمال کرکے سطحوں سے جراثیم  ،گندگی اور نجاست
کو دور کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صفائی جراثیم کو ختم کرتی ہے  ،لیکن انہیں ہٹا کر ،ان کی تعداد اور انفیکشن
پھیلنے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔
جراثیم کش مصنوعات کیمیائی مادوں کے استعمال کے ذریعے سطحوں پر جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں۔
صرف منظور شدہ سخت سطح کےجراثیم کشوں کا استعمال کریں جن میں ڈرگ شناختی نمبر ) (DINہے۔ ڈی آئی این
ہیلتھ کینیڈا کی طرف سے دیا گیا ایک  8عددی نمبر ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جراثیم کش مصنوعات کو
کینیڈا میں منظوری حاصل ہے اور استعمال کے لیے محفوظ ہے۔

صفائی کا ایک طریقہ کار بنائیں
کمیونٹی کے ماحول کے آپریٹرز کو عوامی جگہوں کی صفائی کے لئے پروٹوکول اور طریقہ کار تیار کرنا یا
اس کا جائزہ لینا چاہئے۔ اس سے یہ تعین کرنے میں مدد ملے گی کہ کہاں اصالحات یا اضافی صفائی کی
ضرورت ہوسکتی ہے۔

صفائی اور ڈس انفیکشن سے متعلق مصنوعات کے محفوظ استعمال کے لئے مینوفیکچرر کی ہدایات کو پڑھیں اور ان پر
عمل کریں (جیسے دستانے پہنیں  ،ہوادار عالقے میں اس کا استعمال کریں ،کس قسم کا جراثیم کش ہے اس پر انحصار
کرکےمناسب وقت تک لگے رہنے دیں تاکہ وہ مصنوع جراثیم کو مار سکے)۔
ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھویں یا دستانے ہٹانے کے بعد الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔
نم صاف کرنے والے طریقوں جیسے نم صاف کپڑے  ،اور  /یا گیلے پونچھ کا استعمال کریں۔ دھول یا جھاڑو نہ لگائیں جو
ہوا میں وائرس کے قطرے پھیالسکتا ہے
آلودہ ڈسپوز ایبل صفائی والی اشیاء (جیسے موپ ہیڈز  ،کپڑوں) کو باقاعدہ کچرے کے ساتھ تلف کرنے سے پہلے ان کو
الئننگ لگے ہوئے ایک الگ کچرے کے ڈبے میں رکھنا چاہئے۔ دوبارہ قابل استعمال صفائی کی اشیاء کو روزمرہ کپڑے
دھونے والے صابن اور گرم پانی ( 60سے  90ڈگری سینٹیگریڈ)سے دھویا جاسکتا ہے۔
ان سطحوں کو صاف اور جراثیم کُش کریں جن کو لوگ اکثر چھوتے ہیں
معمول کی صفائی کے عالوہ  ،ان سطحوں کو جو ہاتھوں سے بار بار چھوئے جاتے ہیں ،اور جو سطحیں ظاہری طور پر
آلودہ ہیں انہیں بھی ،اکثر صاف اور جراثیم کُش کرنا چاہئیے۔
مشترکہ جگہوں جیسے کچن اور باتھ روموں کی بھی زیادہ کثرت سے صفائی کرنی چاہئے۔

ہم سب کوو ِِڈ 19-کے پھیالؤ کو روکنے میں اپنی ذمہ داری ادا کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے ،
مالحظہ کریں
Canada.ca/coronavirus
یا رابطہ کریں
1-833-784-4397
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