کورونا وائرس بیماری (COVID-19) 2019

اپنے ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ
ہاتھوں کو کم از کم
 15سیکنڈ تک دھوئیں

4

انگلیوں کے بیچ اور ارد گرد
رگڑیں۔

8

بہتے پانی کے نیچے خوب
اچھی طرح کھنگالیں۔

3

صابن کو رگڑ کر جھاگ
بنائیں اور ہتھیلی سے ہتھیلی
مال کر ہاتھوں کو رگڑیں۔

2

صابن لگائیں۔

ہاتھوں کو گنگنے
پانی سے نم کریں۔

6

7

ہر انگوٹھے کو مخالف ہاتھ میں
دبا کر رگڑیں۔

ہر ہاتھ کی انگلی کے پوروں
کو مخالف ہتھیلی پر رگڑیں۔

11

آپ کے ہاتھ اب صاف
ہیں۔

1

5

ہر ہاتھ کی پشت کو دوسرے
ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑیں۔

9

10

کاغذی تولیہ استعمال
کرکے پانی بند کریں۔

 :COVID-19اپنے ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ/ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کا طریقہ

ہاتھوں کو کاغذی تولیے سے
تھپک کر خشک کریں۔
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ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کا طریقہ
ہاتھوں کو کم از کم
 15سیکنڈ تک رگڑیں

4

2

3

ہر ہاتھ کی پشت کو دوسرے
ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑیں۔

انگلیوں کے بیچ اور اس کے
ارد گرد رگڑیں۔

8

خشک ہو جانے پر ،آپ کے
ہاتھ صاف ہیں۔

ہاتھوں کو ایک ساتھ مال کر،
ہتھیلی سے ہتھیلی کو رگڑیں۔

7

پروڈکٹ خشک ہو جانے تک
ہاتھوں کو رگڑیں۔ کاغذی
تولیے استعمال نہ کریں۔

1

پروڈکٹ کا  1سے  2پمپ
خشک ہاتھوں کی ہتھیلیوں
پر لگائیں۔

6

ہر انگوٹھے کو مخالف ہاتھ
میں دبا کر رگڑیں۔

5

ہر ہاتھ کی انگلی کے پوروں
کو مخالف ہتھیلی پر رگڑیں۔

مآخذ:
اونٹاریو کی ایجنسی برائے صحت کا تحفظ اور فروغ (پبلک ہیلتھ اونٹاریو) ،صوبائی متعدی امراض سے متعلق مشاورتی کمیٹی۔ نگہداشت صحت کے تمام
اداروں میں ہاتھوں کی حفظان صحت کے لیے بہترین طرز عمل [انٹرنیٹ]۔ چوتھا ایڈیشن۔ ٹورنٹو ،آن :کوئنز پرنٹر برائے اونٹاریو؛ 2014۔ اس پتے سے
دستیاب ہےhttps://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-hand-hygiene.pdf?la=en :
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