ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
ਕਾਮੇ ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਭਲਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਭਮਆਂ
ਅਤੇ ਦੂਸਭਰਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਭ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਭਿਤ ਮੁਿੱ ਭਦਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ
ਵਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੁਮਾਇੰ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਵਣਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗ੍ੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਓ, ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ

ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਭਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਾਫ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਭੋਜਨ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਿੰ ਘਣ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ

ਕੰ ਮ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵ ਤ ਦੂਵਸ਼ਤ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹ
ੂ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਜਦੋਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਸੰ ਭ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਵਰਤ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਾਲੇ (ਸ਼ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ) ਉਪਲਬਧ
ਕਰ ਾਓ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 60% ਇਥਾਨੋਲ ਜਾਂ 70% ਆਈਸੋਪਰੋਪਾਨੋਲ ਸਰਗ੍ਰਮ ਅੰ ਸ਼ ਜੋਂ ਹੋ ।ੇ
ਚੰ ਗ੍ੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਵਣਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•

ਿੰ ਘ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਵਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕੋ (ਥੁਿੱ ਕੋ ਨਾ)

ਆਪਣੇ ਵਚਹਵਰਆਂ, ਅਿੱ ਿਾਂ, ਨਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹ
ੂ ਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਵਟਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਸਗ੍ਰਟ ਦੇ ਟੁਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਾਲੇ ਕੂਿੇਦਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਓ
ਵਸਗ੍ਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ

ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣੂ-ਰਵਹਤ ਕਰੋ

ਸਰੀਰ, ਾਲਾਂ ਤੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱ ਪਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੋ ੋ, ਅਤੇ
ਜਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਜ ੇਂ ਹਿੱ ਥ ਵਮਲਾਉਣਾ

ਚੰ ਗ੍ੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ:
•

ੂਤ ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵ ਕਸਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਵਮਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ
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•

ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ੇਲੇ ਚੰ ਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਾਸਤੇ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ ਵਸਿਲਾਈ
ਵਦਓ

•

ਇਹ ਭ ਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗ੍ਾਓ ਵਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਵਕ ੇਂ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ
ਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ

•

ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੂਿੇ ਨੂੰ ਰਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਕੂਿੇਦਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਫੋਨ ਰਗ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਾਲੇ ਤਲਾਂ ਉਪਰ
ਰਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ)

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਭਾ ੀ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਨਾਵਸਬ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ੍, ਚੰ ਗ੍ੀ ਚਿੱ ਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਰਤਣ
ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਧੂ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿੱ ਪਿੇ ਬਦਲਣ ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਾਲੇ ਿੇਤਰ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ। ਕਾਵਮਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰ ਗ੍ੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱ ਥ
ਧੋਣ ਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਜਦੋਂ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੋਣ ਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਤੀਆਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ, ਸਾਬਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਗ੍ਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋਣੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਵਕੰ ਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵਗ੍ਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵਮਆਂ ਦਾ ਾਪਸ
ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਗ੍ਣਤੀ, ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ਿ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱ ਚ
ਰਿੱ ਿੋ।

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਹ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ੍ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਉਪਕਰਣ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪੀਣ ਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕੂਿੇਦਾਨ) ਲਿੱਗ੍ੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਵਸ਼ਤ ਕਰਨ
ਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਿਤਵਰਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹ ਾ ਲਈ ਵਿਿਕੀਆਂ ਨੂੰ ਿੋਲਹਣ ਜਾਂ ਏਅਰ-ਕੰ ਡੀਸ਼ਵਨੰਗ੍ ਨੂੰ

ਉਪਰ ਥਿੱ ਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ੀ ਸੰ ਭ ਹੋ ੇ ਏਅਰ-ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹ ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘਟਾਓ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Safe Work Australia website. ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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