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કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (કોવવડ-19) 

કોવવડ-19 નો ફેલાવો અટકાવવા તમારા હાથ ધોવા અથવા સેવનટાઇઝ કરવાની અને તમારા પયાસવરણમાું 
વસ્તઓુ અને સપાટીઓ સાફ કરવાની ભલામણ કરવામાું આવે છે. જોકે, વારુંવાર સાફ કરવાથી તમારી 

ચામડીને અસર થઇ શકે છે. આ તથ્ય પવિકા સફાઇ ઉત્પાદનોથી થતી સુંભવવત હાવનઓથી તમારી ચામડીનુું 
રક્ષણ કેવી રીતે કરવુું તેનાું પરની વવચારણા પ્રદાન કરે છે.  

સફાઇ ઉત્પાદનોથી ચામડીને નકુસાન થત ુું કેવી રીતે અટકાવવુું  

સામાન્ય વસદ્ાુંતો
 જો સુંભવ હોય તો મોઇશ્ચરાઇઝર ધરાવતા હોય તેવા આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો. ચામડીનુું પોષણ થતુું રહ ેતે 

માટે ઘણા આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરોમાું મોઇશ્ચરાઇઝર ઉમેરવામાું આવે છે.  

 હાથ અવારનવાર સાબ ુઅને પાણીથી ધોવા જોઇએ અથવા જો સાબ ુઅને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય તો હને્ડ સેવનટાઇઝર બાદ પ્રી-મોઇસ્ટન્ડ 
ટોવલેટથી સાફ કરી શકાય છે. જો હાથ પર દેખીતી માટી હોય તો આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ. 

 સામાન્ય રીતે વપરાતા ક્લીનસસ અને રડસઇન્ફેક્ટન્્સ કોવવડ-19 સામે અસરકારક છે. 

 ભભન્ન પ્રકારોનાું રાસાયભણક ઉત્પાદનોને ક્યારેય એકસાથે વમશ્ર કરવા નહીં. 

 હુંમેશા રાસાયભણક ઉત્પાદનોનાું લેબલ પર આપેલી સચૂનાઓનુું પાલન કરવુું. 

તમારા હાથને સાફ રાખતી વખતે તેઓનુું કેવી રીતે રક્ષણ કરવુું 

આટલ ું કરો  

 સાબ ુઅને હૂુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધોવા અને 
સારી રીતે ખુંગાળવા. 

 હાથ ધોયા પછી સારી ગણુવત્તાનાું પેપર ટોવેલ અથવા 
સ્વચ્છ હાથ રૂમાલથી તમારા હાથ સકુાઇ જાય ત્યાું સધુી 
થાબડો. 

 અવારનવાર મોઇશ્ચરાઇભઝિંગ લોશનનો ઉપયોગ કરો. જો 
સુંભવ હોય તો મોઇશ્ચરાઇઝર અથવા સ્સ્કન કસ્ન્ડશનર સાથે 
બનાવવામાું આવેલા આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝર 
પસુંદ કરો. 

આટલ ું ન કરો  

 સાબ ુઅને પાણીથી હાથ ધોયા પછી તરુુંત જ 
આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ ન 
કરવો, કારણ કે તે તમારી ચામડીને શષુ્ક બનાવશે. 

 પ્રથમ તમારા હાથ ભીના કયાસ વગર સાબ ુલગાડવો 
નહીં. 

 તમારા હાથ સાફ થાય અને સુંપણૂસ સકુાઈ જાય ત્યાું 
સધુી ગ્લોવ્ઝ પહરેવા નહીં.



 

 

 

 

સફાઇ ઉત્પાદનોથી તમારી જાતનુું રક્ષણ કેવી રીતે કરવુું

હાથની સ્વચ્છતાનાું ઉત્પાદનોની પસુંદગી કરવી 
 60-90% આલ્કોહોલ ધરાવતા આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો.. 

 બળતરા ઓછી કરવા, મોઇશ્ચરાઇઝર અથવા ઇમોભલયેન્્સ/સ્સ્કન કસ્ન્ડશનર ધરાવતા હોય તેવા ઉત્પાદનો પસુંદ 
કરવાનો પ્રયાસ કરવો. 

 સગુુંધ વગરનાું હાથનાું સાબ,ુ ક્લીન્સર અને લોશનનો ઉપયોગ કરવો. 

સફાઇ ઉત્પાદનોનો સરુભક્ષત ઉપયોગ કરવો 
 સફાઇ દ્રાવણો યોગ્ય રીતે બનાવવા. હુંમેશા ઉત્પાદક દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવેલી સરુક્ષાની મારહતીનુું પાલન 

કરવુું. 

 કોઇપણ ક્લીવનિંગ એજન્ટનો ઉપયોગ કરતા પહલેા, તેનો યોગ્ય ઉપયોગ સમજવા માટે લેબલની, તેનો 
ઉપયોગ કરતી વખતે રાખવાની જરૂર હોય તેવી સાવચેતીઓની અને આકસ્સ્મક સુંસગો દરવમયાન શુું 
કરવુું તેની સમીક્ષા કરવી. 

 જયાું શક્ય હોય, ત્યાું પવૂસ-વમવશ્રત દ્રાવણોનો ઉપયોગ કરવો; અન્યથા, પ્રોડક્ટ લેબલ પર આપલેી 
સચૂનાઓ મજુબ સાુંદ્ર દ્રાવણોને મુંદ બનાવવા. રસાયણો વમશ્ર કરતી વખતે અથવા રેડતી વખતે ગ્લોવ્ઝ 
અને આંખનુું રક્ષણ પહરેવા. 

 બ્લીચને માિ પાણી ઉમેરી મુંદ બનાવો (વધારાનાું રસાયણો નહીં). 

 સારા હવાઉજાસ ઘરાવતા ક્ષેિમાું બ્લીચ દ્રાવણો બનાવો. 

 ઉત્પાદનોને સપાટીઓ પર વ્યાપક રીતે લગાડવા માટે રિગર સ્પે્રનાું ઉપયોગને ટાળવો; નોઝલને સ્િીમ મોડમાું 
ફેરવવી અથવા ક્લીવનિંગ કપડામાું સીધો છુંટકાવ કરવો. 

 રડસઇન્ફેક્ટન્્સ, ઘરગથ્થ ુક્લીનસસ અને બ્લીચ પયાસવરણમાું વનજીવ સપાટીઓ માટે છે. આ ઉત્પાદનોને ક્યારેય 
ચામડી પર ન વાપરવા કે ઇન્ેસ્ટ કે ઇન્ેક્ટ ન કરવા. 

 સફાઇ ઉત્પાદનોને હાથ ધરતી વખતે, ઉપયોગ કરતી વખતે અને વનકાલ કરતી વખતે ગ્લોવ્ઝ અને કોઇપણ 
વધારાનાું વ્યસ્ક્તગત સરુક્ષા ઉપકરણો (PPE) પહરેો (ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરવામાું આવ્યા અનસુાર).

વાયરસ વવશે જાણકારી મેળવો 
કોવવડ-19 વવશે વધ ુજાણકારી મેળવવા અને અદ્યતન મારહતી મેળવવા માટે ઓન્ટેરરયો વમવનસ્િી ઑફ હલે્થની 
વેબસાઇટની મલુાકાત લો: ontario.ca/coronavirus. 

 

વધ ુમારહતી માટે, કૃપા કરીને સુંપકસ કરો: ______________________________________________________ 

આ દસ્તાવેજમાું રહલેી મારહતી 30 ઓક્ટોબર 2020 મજુબ વતસમાન છે. 

©ક્વીન્સ વપ્રન્ટર ફૉર ઓન્ટેરરયો, 2020  

https://covid-19.ontario.ca/

