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COVID-19: kā-kisīpēkinamihk ēkwa 
kā-kāsihamihk wāskahikanihk 

COVID-19 tāhkōc kīkwaya ēkwa kīkwaya 
kā-sāminamihk nayistaw tāhkōc kīkwaya ēkwa kīkwaya anihi kā-
sāminamihk ēkwa ētikwē ēkota astēw COVID-19 manicōsak. COVID-19 
ē-āsōskamākēhk kā-sāminamihk tahkōc kīkwaya āhpō kīkwaya ēkota 
ōhci mitōnihk, mikotihk, miskīsikōhk ōhci micihcīhk namōya ē-
kisīpēkinamihk 

namōya kiskēyihcikātēw tānisi iskōhk ē-isi-āsōskamākēhk COVID-19 kā-
astēk tāhkōc kīkwaya āhpō kīkwaya. Kiskēyihcikātēw manicōsisak 
pimātisiwak tahkōc kīkwaya ēkwa kīkwaya ātiht tipahikana āhpo 
kīsikāwa. Mānicōsisak ka-pimātisiwak ayiwāk kinwēs kīspin: 

• namōya ayiwāk 20° C 
• relative humidity levels kā-itamihk namōya 40% ēkwa ayiwāk 60% 
• tāhkōc kīkwaya tāpiskōc plastic ēkwa pīwāpisk isi tahkōc mihta 

ēkwa masinahikanihkan 

Ka-kanācihtāhk ēkwa ka-nipahihtāhk ita kā-sāminikātēk tahkōc 
kīkwaya ēkwa kīkwaya otinikātēw ēkwa nipahikātēw manicōsisak. 
Ēkota ōhci nāmoya ē-āsōskāmākēhk COVID-19. 
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ka-isi-sihkimowēhk tānisi ta-isi-kanācihcikēhk 
ēkwa ka-kāsihkēhk 
kā-miywāsin ka-kisīpēkinamihk tahkōhc kīkwaya ēkwa kīkwaya nīkān 
ēkota ōhci ka-nipahatāhk kīkway 

nipiy ēkwa kisīpēkinikan kā-āpacihtāhk namōya ē-nipahahtāhk 
manicōsisak. Māka apisīs ayiwāk ayāwak osām ē-otinihcik ē-kāsihohcik 

Disinfectants kā-itamihk kā-āpacihtāhk nipahikāsowak manicōsisak kā-
itastēk ka-isi-āpacihtāhk 

nitonā kā-itastēk drug identification number (DIN) ē-tāpwēhtahkik 
Health Canada ka-atāwākēhk Canada. Nikī-osihtānān masinahikan ē-
itastēk anihi ē-miywāsiki disinfectants kā-itamihk kā-nipahcikātēk 
COVID-19. Kīspin namōya ē-tāpwēhcikātēk disinfectant kā-itamihk 
āpacihta kā-sōhkēpayik sīpēkinikan bleach solution kā-itamihk. 

ayimihtā ēkwa āpacihtā aniki kā-osihtācik anihi kisīpēkinikana ēkwa 
disinfectants kā-itamihk kā-isi-āpacihtāhk. Anima kā-āpacihtāyan ayahk 
ētikwē piko: 

• kā-pōstiskawacik astisak, miskīsikōhkāna  
• ka-āpacihtāyan ita ē-tawāk 
• aciyaw kā-pēhowēyan iskōhk ka-nipahihcik aniki manicōsisak 
• nānitaw kwayask ka-nahastāyan ēkwa tānisi ta-isi-wēpinaman 

astā anihi ka-wīpinanihk kisīpēkinikana tāpiskōc kisīpēhtakanikana 
ēkwa kāsihikana pihcāyihk maskimocisihk pēyisk ka-wēpinaman. 
Kisīpēkina anihi ikāwi kā-āpacihtāhk kisīpēkinikana kisīpēkinikan ka-
āpacihtāyan ē-kisākamitēk nipīhk (60° C isi 90° C). 

 



  

 3 

 

kīspin astisak kitāpacihāwak, kisīpēkinicihcē kisīpēkinikan ka-
āpacihtāyan 20 cipahikanis nāntaw. Kīspin namōya kīkway nipiy āhpō 
kisīpēkinikan āpacihtā alcohol-based kisīpēkinikan ē-astēk 60% alcohol. 

ka-kanācihtāhk ēkwa ka-kisīpēkinamihk kīkihk 
nayistaw kanācihtā ēkwa kisīpēkina ita kā-sāminamihk tāhkōc kīkwaya 
ēkwa kīkwaya kīkihik. Ayiwāk kīspin wiyinākwan āhpō awiyak ahkosiw 

ita kā-sāminamihk nayistaw tāhkōc kīkwaya ēkwa kīkwaya kīkihk: 

• mētawākana 
• ita kā-wayawīhk 
• ita kā-wāskotēnikēhk 
• ita kā-astāhk wīnayowinisa 
• mīcisonahtikōhk 
• sīwēpicikana, kā-mīskocipitamihk cakāscēpayis ēkwa kotaka 

āpacihcikana 
• ohtēnikana,tahkascikana, oyākan-kisīpēkinikana, āscikana ēkwa 

ita nipiy kā-ohcawahk 
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kīspin awiyak ayāw āhpō ētikwē ayāw COVID-
19 kīkihk 
kisīpēkina ēkwa disinfect kā-itamihk ita nayistaw kā-sāminamihk 
tāhkōc kīkwaya ēkwa kīkwaya ayiwāk nayistaw kīkihk namōya kā-
āsōskāmākēhk. Ayiwāk kīspin awiyak wahki-āhkosiw kīspin kahtinahki 
COVID-19 

nayistaw kanācihtā ekwa disinfect kā-itamihk ita ana ayisiyiniw kā-ayāt 
ēkwa āhpō ētikwē kā-ayāt COVID-19 kā-āpacihtāt, tāpsikōc ita kā-
nipāhk ēkwa wayawēwīwikāmik. kā-mēkwa-kanācihcikēyan ēkwa 
disinfecting kā-itamihk kā-itōtaman postiska anima ē-māmawāci-
miywāsik īhīpicikan āhpō kipotōnēyapison ē-ayāyan. 

kahkī-kisīpēkinēn ē-wīpahki ayosiwinisa ēkwa kipotōnēyahpisowina 
kotak ayoswinisa kisīpēkinamani. kā-kisīpēkinikēyan piko: 

• astā anihi kāwī-kisīpēkinaman kisīpēkinikanihk āhpō ē-kipwāk 
mistikwatihk kīspin namōya sēmāk kiwi-kisīpēkinēn 

• kisīpēkinikē ē-āpacihtāyan ē-kisākamitēk nipiy (60° isi 90° C) ē-
āpacihtāyan kisīpēkinikan. 

o kīspin namōya kisīpēkipicikan kitāpacihtān āpacihtā 
kicihciya kisīpēkinikan ēkwa nipīhk ē-kīsiwāk 

• pāsa kwayask ayowinisa 

kāsīcihcē sēmāk kīsi-sāminamani ayowinisa ē-wīpātahki 
 

 


