ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਬਮਾਰੀ 2019 (ਿੋਕਵਡ-19)

ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ
ਨੁਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ
ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਿੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਿਰਨ ਦੀ
ਕਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰ ਪਰਭਾਕਵਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਤਿੱਥ ‘ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨੁਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰਿੱਕਖਆ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ।

ਆਮ ਕਸਧਾਂਤ


ਸੰ ਭਵ ਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਕਿਹੇ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਿਸ ਕਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰਾਇਜ਼ਰ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੰ ਪੌਕਸ਼ਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਿਈ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ
ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨੰ ਕਮਲਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ।



ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਿੱਿ ਪਰਵ-ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਿਿੱਪੜੇ/ਟੀਸ਼ੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਹਿੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਿੰ ਦਿੀ ਲਿੱਿੀ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਿਲੀਨਰ ਅਤੇ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕਖਲਾਫ਼ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।


ਿਦੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੰ ਇਿਿੱਕਿਆਂ ਨਾ ਕਮਲਾਓ।



ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਾਇਣਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।

ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਕਖਆ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ
ਿਰੋ



ਨਾ ਿਰੋ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼



ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ,

ਿਰੋ।



ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿੱਿਣ ਤਿੱਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਵਧੀਆ ਿੁਣਵਿੱਤਾ
ਵਾਲੇ ਿਾਿਿੀ ਤੌਲੀਏ ਿਾਂ ਹਿੱਥ ਸਾਫ਼ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ



ਥਪਥਪਾਓ।
ਅਿਸਰ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਮੋਇਸਚਰਾਇਜ਼ਰਾਂ ਿਾਂ

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰ ਖੁਸ਼ਿ ਿਰ ਦੇਵੇਿਾ।



ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਕਿਿੱਲੇ ਿਰੇ ਕਬਨਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਿਾਓ।



ਉਦੋਂ ਤਿੱਿ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਾਓ ਿਦੋਂ ਤਿੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਥ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ
ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਿੱਿ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰ ਭਵ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਕਿਨ ਿੰ ਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਯੁਿਤ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ।

ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ

1 of 2

ਸਫਾਈ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿੱਕਖਆ ਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਿਾ
ਹਿੱਥ ਦੀ ਸੁਅਿੱਛਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨਾ


60-90% ਅਲਿੋਹਲ ਵਾਲੇ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।



ਸਾੜ ਨੰ ਘਿੱਟ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ ਕਿਨਹਾਂ ਕਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰਾਇਜ਼ਰ ਿਾਂ ਇਮਾਲਯੰ ਟਸ/ਸਕਿਨ
ਿੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।



ਖੁਸ਼ਬ-ਰਕਹਤ ਹਿੱਥ ਦੇ ਸਾਬਣਾਂ, ਿਲੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।

ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ


ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਨੰ ਸਹੀ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਿਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।



ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਕਚਤ ਵਰਤੋਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੇ ਬਲ, ਉਨਹਾਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਨਹਾਂ ਨੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਕਲਿੱਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰੋ ਕਿ
ਅਚਾਨਿ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵਿੱਚ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ।



ਕਿਿੱਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਸ਼ਕਰਤ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਕਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਿ ਿਾੜੇ ਘੋਲਾਂ ਨੰ ਕਮਲਾਓ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੰ ਕਮਸ਼ਕਰਤ ਿਰਨ ਿਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਐਨਿ ਪਾਓ।





ਕਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਮਲਿੇ ਬਲੀਚ ਨੰ ਘੋਲੋ (ਵਾਧ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ)।



ਇਿੱਿ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰ ਿਿਹਾ ਕਵਿੱਚ ਬਲੀਚ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੰ ਕਤਆਰ ਿਰੋ।

ਸਤਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਵਆਪਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰ ਲਾਿ ਿਰਨ; ਭਾਫ਼ ਮੋਡ ਕਵਿੱਚ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰ ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਿਾਂ ਕਸਿੱਧਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ
ਿਿੱਪੜੇ ‘ਤੇ ਸਪਰੇ ਿਰਨ ਲਈ ਕਟਰਿਰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰੋ।



ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਿਲੀਨਰ ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਵਿੱਚ ਅਿੀਵ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਿਦੇ ਵੀ ਇਨਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ
ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ, ਉਸਨੰ ਨਾ ਕਨਿਲੋ ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੀਿਾ ਨਾ ਲਿਾਓ।



ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਕਿਿੱਿਣ ਲਈ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਨੇ
ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ਕਨਿੱਿੀ ਰਿੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਨੰ ਪਾਓ।

ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ
ਿੋਕਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਿਾਣਿਾਰੀ ਤਿੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਓਂਟਾਰੀਓ ਕਸਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ:
ontario.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਿਾਓ।

ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ: ______________________________________________________
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਵਚਲੀ ਿਾਣਿਾਰੀ 30 ਅਿਤਬਰ 2020 ਤਿੱਿ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ।
©ਿਵੀਨਸ ਕਪਰੰ ਟਰ ਫਾਰ ਓਂਟਾਰੀਓ, 2020

