
 

ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕਪੜੇ ਧੋਣ 

ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ 
[Advice for Carers about Washing clothes at home - Punjabi] 
 

ਮਲ ਸਮੇਤ, ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਵਿਤ ਕਿੱ ਪਵੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਵਲਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ। 
 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ  ਾਸਤੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਰ ਾਰ ਨੂੂੰ  ਇਨਫਕੈਿਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵ ਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱ ਪਵੜਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ। 

 ਵਾਰਡ ਵਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦੂਵਿਤ ਕਿੱ ਪਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੋ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਬੈਗ ਘਰ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਬੈਗ ਅੂੰ ਿਕ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੀ ਵਾਵਿੂੰ ਗ ਮਿੀਨ ਵਵਿੱਚ ਘ ਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਦੂਵਿਤ ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਬੈਗ 
ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਵਾਵਿੂੰ ਗ ਮਿੀਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕਸ ੇਵੀ ਦੂਵਿਤ ਕਿੱ ਪਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਿੀਨ ਵਵਿੱਚ ਧੋਵੋ। 
 ਗੂੰਦੇ ਕਿੱ ਪਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਜੇ ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਦੀ ਧ ਲਾਈ ਵਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ। 
 ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਮਿੀਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਿੱ ਪਿੇ ਧੋਣ ੇਪੈਣਗੇ। 
 ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਗ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਲਵ ੋਅਤੇ ਅੂੰ ਦਰਲੇ ਘ ਲਣਯਗੋ ਬੈਗ ਨੂੂੰ  ਵਸਿੱ ਧਾ ਮਿੀਨ ਵਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ। ਬਾਹਰੀ ਬੈਗ ਨੂੂੰ  

ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੇ ਕਿੂ-ੇਕਰਕਟ ਵਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ। 
 ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਕਿੱ ਪਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਉੱਚਤਮ ਸੂੰ ਭਵ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਕਿੱ ਪਿ ੇਸਵਹਣ ਕਰ ਸਕਣ (ਆਦਰਿ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਇਹ 

60ºC ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ), ਜੈਵਵਕ ਵਾਵਿੂੰ ਗ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨਾਲ ਧਵੋੋ। ਇਹ ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਲੋਿੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹੂੰਘਾਲਣ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ ੇਆਖਰੀ ਪਿਾਅ ਵਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂੰ ਯੋਜਨ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤ ੇਵਵਿਾਣੂ ਦਵੋੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। 

 ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਾਵਿੂੰ ਗ ਮਿੀਨ ਵਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 
 ਧ ਲਾਈ ਦੇ ਚਿੱ ਕਰ ਦ ੇਆਖਰ ਵਵਿੱਚ, ਅੂੰਿਕ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਘ ਲੇ ਬੈਗ ਨੂੂੰ  ਕਿੱ ਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੂੇ-ਕਰਕਟ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾ 

ਵਦਓ। 
 ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਿੀਨ ਵਵਿੱਚ ਸ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿੱ ਪਿ ੇਲਈ ਮ ਆਫਕ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਪਰੈਸ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ: 
 ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੂੰਘਾਲੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਵਸੂੰ ਕ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਦੂਿਣ ਫੈਲੇਗਾ। 
 ਕਿੱ ਪਵਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ (ਕੀਟਾਣਨੂਾਿਕ) ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਭਓਂਵੋ - ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਭੌਵਤਕ ਮਲੈ ਨੂੂੰ  ਅੂੰ ਿਕ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਸਾਫ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਲਾ ਛਿੱ ਡ ਦਵੇੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱ ਪਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਬਲੀਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਵਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਵੇੇਗਾ। 
 ਉਬਾਲ ਕੋ ਨਾ ਧੋਵੋ - ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਿੱ ਪਿੇ ਸ ੂੰ ਗਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉਨ ਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵ ਿੱ ਚਬੋਰਡ 
ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੈਕਿਨ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
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