ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਿਮਾਰੀ 2019 (ਕੋਵਿਡ-19)

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
15 ਸਵਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਿੋ

3

2

1

ਸਾਿਣ ਲ ਾਓ।

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵ ੱਲਾ ਕਰੋ।

6

5

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਦਸਰੇ
ਹੱਥ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮਲੋ ।

9

ਸਾਿਣ ਦੀ ਝੱ

ਿਣਾਓ ਅਤੇ

ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲੋ ।

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂ ਲੀਆਂ ਦੇ
ਪੋਵਟਆਂ ਨੂੰ ਦਸਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ

ਉਂ ਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਲੋ ।

8

7

ਹਰੇਕ ਅੂੰ ਠੇ ਨੂੰ ਦਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ

ਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੂੰ ੀ ਤਰਹਾਂ

ਕੇ ਮਲੋ ।

ਧੋਿੋ।

ਵਿੱਚ ਮਲੋ ।

11

10

ਪੇਪਰ ਟਾਿਲ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ।

4

ਪੇਪਰ ਟਾਿਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿੂੰ ਦ ਕਰੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹਨ।
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ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
15 ਸਵਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਮਲੋ

1

2

ਸੁੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ 'ਤੇ
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਿਾਰ ਪੂੰ ਪ

ਉਂ ਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਦਸਰੇ

ਵਿੱਚ ਮਲੋ ।

ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮਲੋ ।

ਹੱਥ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਮਲੋ ।

6

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂ ਲੀਆਂ ਦੇ
ਪੋਵਟਆਂ ਨੂੰ ਦਸਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ
ਵਿੱਚ ਮਲੋ ।

4

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ

ਕਰੋ।

5

3

7

8

ਹਰੇਕ ਅੂੰ ਠੇ ਨੂੰ ਦਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ

ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ

ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ

ਫੜ ਕੇ ਮਲੋ ।

ਮਲੋ । ਪੇਪਰ ਟਾਿਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ

ਸਾਫ ਹਨ।

ਕਰੋ।

ਸਰੋਤ:
ਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨ (ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਓਂਟਾਰੀਓ), ਸਿਾਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਓਂਟਾਰੀਓ ਏਜੂੰ ਸੀ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡ
ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਰਿੋਤਮ ਅਵਭਆਸ [ਇੂੰ ਟਰਨੱਟ]. 4th ed. Toronto, ON: Queen's Printer for Ontario; 2014. ਇੱਥੇ ਉਪਲਿਧ:

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-hand-hygiene.pdf?la=en

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਨਿੀਨਤਮ ਹੈ।
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