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ਕੋਿਵਡ-19: ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ 
ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ  

ਕੋਿਵਡ-19 ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ6ਾਂ ਨੰੂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ 
ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦਆੁਰਾ ਦਿੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦਿੂਸ਼ਤ ਸਤਹਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 
ਨੰੂ ਧੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਿਕ ਦਿੂਸ਼ਤ ਸਤਹਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਧਐਨ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਸਤ6ਾ ਅਤੇ 
ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਤW ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਕXਅ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮY ਤੱਕ 
ਸਿਕXਅ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• 20 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤW ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱਚ 
• ਸਾਪੇਿਖਕ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 40% ਤW ਘੱਟ ਅਤੇ 60% ਤW ਵੱਧ ਿਵੱਚ  
• ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ 

ਿਛੱਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਉਚੱ ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਅਿਭਆਸ 
ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ6ਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਿਡਟਰਜcਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਬਣ (ਜਾਂ ਿਡਟਰਜcਟ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣ ੂਨਹੀ ਂਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। 
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਕੀਟਾਣਆਂੂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ6ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਕੀਟਾਣਆਂੂ ਨੰੂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੰੂ ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਦW ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤW ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡਰੱਗ ਆਈਡcਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (DIN) ਲਈ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਕੋਿਵਡ-
19 ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤW ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ-ਸਤਹ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪXਵਾਿਨਤ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲੇ 
ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤW ਕਰੋ। 

ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤW ਲਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ6ੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ ਿਜਵY ਦਸਤਾਨੇ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਪਿਹਨੋ 
• ਇੱਕ ਚੰਗੇ-ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਤੋ 
• ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਸਮਾਂ ਿਦਓ 
• ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਿਜਵY ਿਕ ਮੋਪ ਹੱੈਡ ਅਤੇ 
ਕੱਪੜੇ, ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਸੱੁਟਣ ਤW ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਪਾਓ। ਮੁੜ ਵਰਤW 
ਯੋਗ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਿਡਟਰਜcਟ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (60° C ਤW 90° C) 
ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 
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ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤW ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤW ਹਟਾਉਣ ਤW ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 
ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ, 
ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹcਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤW ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% 
ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਚੱ ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦW ਉਹ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਗੰਦੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦW ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਚੱ-ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਿਖਡੌਣੇ 
• ਟਾਇਲਟ 
• ਲਾਈਟ ਸਿਵੱਚ 
• ਲoਡਰੀ ਹੈਮਪਰ 
• ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਊਟਂਰਟੌਪ  
• ਫੋਨ, ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਿਰਮੋਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟXੋਿਨਕਸ 
• ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹcਡਲ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੌਬ, ਫਿਰੱਜ, ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਟੂੀਆਂ 
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ਜਦE ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਚੱ-ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ 
ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤW ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ 
ਜਾਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਿਜਵY ਿਕ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 
ਵਾਸ਼ਰਮੂ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤW ਵਧੀਆ 
ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤW ਵਧੀਆ ਿਫਿਟੰਗ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। 

ਤੁਸੀ ਂਮੁੜ ਵਰਤW ਯੋਗ ਮਾਸਕ ਸਮੇਤ, ਦਿੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਲoਡਰੀ ਨੰੂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੋਣ ਵੇਲੇ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਲoਡਰੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਲੱਗੇ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਪਾਓ 
ਜੇਕਰ ਇਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਧੋਇਆ ਨਹੀ ਂਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ 

• ਲoਡਰੀ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਿਡਟਰਜcਟ ਨਾਲ ਹੌਟ ਸਾਈਕਲ (60° C ਤW 90° C) 'ਤੇ ਧੋਵੋ 
o ਜੇਕਰ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ6ਾਂ ਧੋਵੋ 
• ਲoਡਰੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ6ਾਂ ਸੱੁਕਾਓ 

ਦਿੂਸ਼ਤ ਲoਡਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਤW ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। 
 

 


