
ਇਸ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰੋਇਸ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰੋ

135°F - 70°F
2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ

70°F - 41°F
4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
(ਵਧੱ ਤੋੋਂ ਵਧੱ 6 ਘੰਟ)ੇ

ਢਗੰ
• ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨ
• ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
• ਬਿਨਾਂ ਢਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ
• ਬਰਫ਼ ਪੈਡਲ
• ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ
• ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੋੌਰ ‘ਤੋੇ ਬਰਫ਼
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2 ਘੰਟ ੇਜਾਂ ਇਸ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਿਵਚੱ 

165°F
ਤੋਕੱ ਮੁੜ-ਗਰਮ ਕਰ।ੋ

ਢਗੰ
• ਚੁੱਲ੍ਹਾ
• ਗਰਿੱਲ
• ਓਵਨ
• ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ

ਇਸ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰ ੋਇਸ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰ ੋ
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ਭਜੋਨ ਨੰੂ ਿਪਘਲਾਉਣ ਦ ੇ
ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਤਰੀਕ:ੇ

• ਰੈਫ਼ਰੀਜਰੇਟਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸ਼ੈਲਫ
• ਠੰਡੇ, ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ
• ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ
• ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਨੰੂ ੁਰਿੱਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ 
ਿਪਘਲਾਓ
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165°F

155°F

145°F
17 ਸਿਕਟੰਾ ਂਲਈ

15 ਸਿਕਟੰਾ ਂਲਈ

ਇਸ ਨੰੂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ 
ਪਕਾਓ

ਪੋਲਟਰੀ
ਭਰਵਾ ਂਭਜੋਨ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੀਟ
(ਸੂਰ • ਬੀਫ਼ • ਮੱਛੀ)

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਜੋਨ/ਮੱਛੀ 
ਸੂਰ • ਬੀਫ਼ • ਆਡਂੇ
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135°F135°F

41°F41°F

ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ੋਨ

ਜਦੋਂ ਭਜੋਨ ਦਾ ਤੋਾਪਮਾਨ 41°F ਤੋੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ 135°F ਤੋੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤੋਾਂ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੱਦਾ।
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ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼

ਗਰਮ ਪਾਣੀ +  
ਿਡਟਰਜੈਂਟ 110°F

ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਖੰਗਾਲੋ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਘੋਲ
ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰਪੈ ਏਅਰ-ਡ੍ਰ ਾਈ

ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੱ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਘੋਲ
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਤੋਾਪਮਾਨ 75°F

30 ਸਿਕਟੰ 150-400ppm

ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਘੋਲ
ਤੋਾਪਮਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 55°F - 120°F

7-10 ਸਿਕਟੰ 50-100ppm

ਲੈਕਵਿਕ ਐਵਿਡ
ਿਨਰਮਾਤੋਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤੋਾਂ  

ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋੋਂ

3 ਕਪੰਾਰਟਮੈਂਟ ਿਸੰਕ

ਸਾਰ ੇਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਘੋਲ ਅਤੋ ੇਿਡਟਰਜੈਂਟ EPA ਰਿਜਸਟਰਡ ਲੇਬਲ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 
ਵਰਤੋ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਕੱ ਟੈਸਟ ਿਕਟੱ ਸਿਟ੍ਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤੋਾ 
ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ

ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਘੋਲ
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OAC 310:257-5-35(b)

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਰਕੇ ਿਟਰਿਪ ਲਈ ਸਾਫ਼ 
ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
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ਬੇ-ਦਖਲੀਆਂ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਅਦਾਰ ੇਿਵਚੱ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਜੇਕਰ ਉਹ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਸਹਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿੰਕਰਵਮਤ ਹਨ: ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ:

• ਈ. ਕਲੋੀ
• ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ
• ਿਸ਼ਗੇਲਾ
• ਹਪੈੇਟਾਈਟਸ A
• ਨੋਰਵੋਾਇਰਸ

• ਦਸਤੋ
• ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ 
• ਪੀਲੀਆ

ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮੰ ‘ਤੋ ੇਆ ਸਕਦ ੇਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਜੋਨ, 
ਸਾਫ਼ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਭਾਂਿਡਆਂ ਅਤੋ ੇਿਲਨਨ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨ ਤੋੋਂ 
ਰਿੋਕਆ ਜਾਵਗੇਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਣੋ:

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਗਲਾ ਦਖੁਣਾ*
• ਅੱਖਾ,ਂ ਨੱਕ ਅਤੋ ੇਮੂੰਹ ਤੋੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਹਣਾ
• ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਫੋੜੇ

* ਜੇਕਰ ਭਜੋਨ ਅਦਾਰ ੇਬਹਤੁੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤੋਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮੰ 
‘ਤੋ ੇਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਪਤੋਾ ਨਹੀਂ? ਆਪਣ ੇਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਿਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਤੋੋਂ ਪੁੱਛੋ।
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ਸਹੀ ਭਜੋਨ ਸਟੋਰਜੇ

ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਭਜੋਨ
ਕਟੱ ੇਹਏੋ ਫਲ • ਸਬਜ਼ੀਆਂ • ਿਮਠਾਈਆਂ 
ਪੂਰੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਏ ਹਏੋ ਭਜੋਨ • ਬ੍ਰੈਡ
ਡਬੱਾਬੰਦ   ਜਾਂ ਬੋਤੋਲਬੰਦ ਉਤੋਪਾਦ4

3
2
1

ਲੈਿਲ

ਭਜੋਨ ਿਿੋਰ ਕਰਦ ੇਿਮੇਂ ਭਜੋਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 
ਐਲਰਜੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚੱ ਰਖੋੱ।

ਕਚੱੀ ਮੱਛੀ, ਿਮੰੁਦਰੀ ਭਜੋਨ, ਪੂਰਾ ਬੀਫ਼
ਸਟੀਕ • ਿਫਸ਼ ਿਫਲਟਸ • ਝੀੀਂਗਾ • ਬੀਫ਼ ਰੋਸਟ
ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ • ਪੂਰ ੇਕਚੇੱ ਆਡਂ ੇ• ਕਚੱਾ ਸੂਰ

ਕਚੇੱ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੀਫ਼, ਮੱਛੀ ਅਤ ੇਿੂਰ
ਨਰਮ ਜਾਂ ਟੀਕ ੇਵਾਲਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਚੱੀ ਪੋਲਿਰੀ
ਸਾਰ ੇਕਚੇੱ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤੋਪਾਦ ਸਮੇਤੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਤੋਪਾਦ ਜਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਿਮਸ਼ਰਨ 
ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਿਚਕਨ ਉਤੋਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਾਰ ੇਮੀਟ ਨਾਲ ਭਰ ੇਉਤੋਪਾਦ
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

ਇਸ ਭਜੋਨ ਅਦਾਰ ੇਦ ੇਮਿਹਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤੋ, ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਤੋੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦ ੇਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਲਕ ੇਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਤੋੀਕਰਮ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਭਜੋਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕਈੋ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਭਜੋਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਐਲਰਜੀਨ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਤੋੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਟਟੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹਲੈਥ ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜੋਨ ਸੇਵਾ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤੋ ਿਡਉਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ 
ਭਜੋਨ ਐਲਰਜੀਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤੋਾ ਿਵਚੱ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੋੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਐਲਰਜੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਜੋਨ:

ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੁਖੱ ਦ ੇਮੇਵੇ ਮੱਛੀ ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਆਡਂੇ

ਦੁਧੱ ਕਣਕ ਸੋਇਆ ਿਤੋਲ

ਉਲਿ ਉਤੱ ੇਵਚੰਨ੍ਹ ਅਤ ੇਲੱਛਣ।

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਜੋਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ
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ਮੁੱਖ ਭਜੋਨ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ।ੋ 
ਐਲਰਜੀ ਪਰਿਤੀਕਰਮ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ।ੋ 
ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਫੈਲਾਓ।

ਐਲਰਜੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮੁੱਖ ਭਜੋਨ

ਦੁਧੱ • ਆਡਂਾ • ਮੱਛੀ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਸ, ਫਲਾਉਡਂਰ, ਕਡੋ) • ਕ੍ਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨ (ਿਜਵੇਂ ਕਕੇੜਾ, ਝੀੀਂਗਾ ਮੱਛੀ, ਝੀੀਂਗ)ੇ
ਰੁਖੱ ਦ ੇਮੇਵ ੇ(ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਦਾਮ, ਪੇਕਨ, ਅਖਰਟੋ) • ਕਣਕ • ਮੂੰਗਫਲੀ • ਸੋਇਆਬੀਨ • ਿਤੋਲ

ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਰ ਿਦੱਤੋ ੇਪ੍ਰੋਟੀਨ

ਭਜੋਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਕ੍ਰਆਿਾਂ ਦ ੇਵਚੰਨ੍ਹ ਅਤ ੇਲੱਛਣ

ਵਕਥੱੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੱਛਣ ਿਾਿਤਵਿਕ ਵਚੰਨ੍ਹ

ਚਮੜੀ ਖੁਜਲੀ

ਚਮੜੀ ਦੀ ਫਲੱਿਸ਼ੰਗ ਜਾਂ ਏਿਰਥੇਮਾ (ਲਾਲੀ)
ਜੋਸ਼ ਿਵਚੱ ਆਉਣਾ
ਧੱਫੜ: (ਛਪਾਕੀ) - ਤੋੀਬਰ
ਚੰਬਲ (ਆਮ ਤੋਰੌ ‘ਤੋ ੇਦਰੇੀ ਨਾਲ, > 6 ਘੰਟ)ੇ
ਸੋਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਿਚਹਰਾ

ਬੁੱਲ੍ਹ , ਜੀਭ, ਮੰੂਹ ਦ ੇਤੋਾਲੂ ਖੁਜਲੀ, ਸੰੁਨ ਹਣੋਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਸੋਜ, ਇਸ ਿਵਚੱ ਘੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ

ਅੱਖਾ,ਂ ਕਨੰਜਕਿਟਵਾ ਖੁਜਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਸੋਜ, ਕਨੰਜਕਿਟਵਾ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਤੋ ੇਪਾਣੀ 
ਆਉਣਾ

ਪੇਟ ਅਤੋ ੇਅੰਤੋੜੀਆਂ ਮਨ ਕਚੱਾ ਹਣੋਾ, ਦਰਦ ਉਲਟੀਆ,ਂ ਦਸਤੋ, ਪੇਟ ਦਰਦ

ਨੱਕ ਖੁਜਲੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹਣੋਾ ਜਾਂ ਵਗਣਾ, ਿਛਕੱਾ ਆਉਣੀਆਂ

ਕਠੰਨਲੀ, ਗਲਾ ਖੁਜਲੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ/ਜਕੜਨ ਕਠੰਨਲੀ ਅਤੋ ੇਵਕੋਲ ਕਰੋਡ ਦ ੇਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਸੋਜ, ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚੱ 
ਘਰਸ਼ਣ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਖੰਘ

ਫਫੇੜੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਹ ਫਲੁਣਾ, ਦਰਦ/ਜਕੜਨ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚੱ ਤੋਕਲੀਫ਼ (ਿਜਵੇਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਿਵਚੱ 
ਵਾਧਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦ ੇਵਹਾਅ ਦ ੇਮਾਪ ਿਵਚੱ ਕਮੀ), ਖੰਘ, 
ਘਰਘਰਾਹਟ

ਿਦਲ ਅਤੋ ੇਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੁਲਰ ਛਾਤੋੀ ਿਵਚੱ ਦਰਦ/ਜਕੜਨ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਚੱਕਰ 
ਆਉਣੇ

ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹਤੁੋ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਸਦਮਾ), ਿਦਲ ਦੀ 
ਅਸਧਾਰਨ ਤੋਾਲ

ਨੋਿ: ਉਪਰ ਵਦੱਤ ੇਹਇੋਆਂ ਵਿਚੱੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੀਫਾਈਨ ਕੀਤ ੇਤਲੇ ਐਲਰਜੀਆਂ ਿਾਲੇ ਭਜੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।



ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ ਦੀਆਂ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਸੰਯੁਕਤੋ ਰਾਜ ਿਵਚੱ ਨੋਰਵੋਾਇਰਸ ਦ ੇਮਾਮਿਲਆਂ ਦ ੇਵਧੇ ਹਣੋ ਦ ੇਸਬੂਤੋ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਅਿਧਆਇ 257 ਫਡੂ ਐਸਟੈਬਿਲਸ਼ਮੈਂਟ ਰਗੂੈਲੇਸ਼ਨਜ਼  
(OAC 310:257-3-22) ਭਜੋਨ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤੋ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਕੱ ਿਲਖਤੋੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

1. ਘਟਨਾ ਦ ੇਖੇਤੋਰ ਤੋੋਂ ਸਾਰ ੇਿਵਅਕਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। ਨੋਰਵੋਾਇਰਸ ਜੀਵਾਣ ੂ
26 ਫੁਟੱ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤੋਕੱ ਹਵਾ ਿਵਚੱ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੋਰ 
ਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ 26 ਫੁਟੱ ਦ ੇਘੇਰ ੇਤੋੋਂ ਿਵਅਕਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ 
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ

2. ਿਨੱਜੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਾਓ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸੰਗਲ ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲੇ 
ਦਸਤੋਾਨੇ, ਬੂਟ ਸੁਰਿੱਖਅਕ, ਮਾਸਕ ਅਤੋ/ੇਜਾਂ ਇਕੱ ਸੁਰਿੱਖਆ ਐਪਰਨ। 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ ੋਿਕ ਘਟਨਾ ਖੇਤੋਰ ਤੋੋਂ ਸਹਲੂਤੋ ਦ ੇਦਜੂੇ ਿਹਿੱਸਆਂ ਿਵਚੱ 
ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਟਰਕੈ ਨਾ ਕਰ।ੋ

3. ਪੂਰ ੇਖੇਤੋਰ ਿਵਚੱ ਨੋਰਵੋਾਇਰਸ ਦ ੇਿਵਰੁਧੱ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ 
ਘੋਲ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਕਰ ੋਅਤੋ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝੀ 
ਿਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦਓ।

4. ਨੋਟ: ਉਲਟੀ ਅਤੋ ੇਦਸਤੋ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 
ਨੰੂ ਰਦੱ ਕਰ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਰਗੋਾਣ ੂਮੁਕਤੋ ਕਰ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਤੋਾਜ਼ਾ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਿਤੋਆਰ ਕਰ;ੋ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁਚੰ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ 
ਰਖੋੱ; ਕਦ ੇਵੀ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਨੰੂ ਦਜੂੇ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਾਓ।

5. ਕਾਲੀਨਾਂ ਅਤੋ ੇਅਪਹਲੋਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਿਬਹਤੋਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਤੋਰੌ ‘ਤੋ ੇਦਾਗ 
ਲਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

6. ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਤੋਲੌੀਏ ਨਾਲ ਖੇਤੋਰ ਤੋੋਂ ਿਦਖਾਈ ਦ ੇਰਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਿੂਸ਼ਤੋ 
ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ।ੋ ਤੋਰਲ ਨੰੂ ਸੋਖਣ ਲਈ ਲਈ ਿਕਟੱੀ ਿਲਟਰ, 
ਬੇਿਕਗੰ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀਨਾਂ ਅਤੋ ੇਅਪਹਲੋਸਟ੍ਰੀ ‘ਤੋ ੇਹਰੋ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ;ੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵਿੈਕਊਮ ਨਾ ਕਰ:ੋ ਵਰਤੋੋਂ 
ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਤੋਲੌੀਏ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਯਾਦ ਰਖੋੱ ਿਕ 
ਉਲਟੀ ਇਕੱ ਬੋਛਾਰ ਵਾਗਂ ਆਉਦਂੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੋਰ ਿਵਚੱ ਮੇਜ਼, 
ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੋ ੇਹਰੋ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ/ਸਜਾਵਟ ਸਮੇਤੋ ਸਾਰ ੇਿਵਸ਼ਾਲ 
ਖੇਤੋਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ।ੋ

7. ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਤੋਲੌੀਏ ਅਤੋ ੇਹਰੋ ਰਿਹਦੰ-ਖੂੰਹਦ ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦ ੇਰਦੱੀ ਬੈਗ 
ਜਾਂ ਬਾਇਓਹਜੈ਼ਰਡ ਬੈਗ ਿਵਚੱ ਸੁੱਟ।ੋ

8. ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ 
ਉਚੱੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤੋ੍ਹ ਾਵਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁਡੰੀਆਂ 
ਅਤੋ ੇਟਾਇਲਟ ਹੈਂਡਲ ਨੰੂ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ।ੋ

9. ਸਾਦ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵ ੋਅਤੋ ੇਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਤੋਲੌੀਏ ਨਾਲ ਪੰੂਝੀ 
ਕ ੇਸੁਖਾ ਲਵ।ੋ

10. ਪੂਰ ੇਖੇਤੋਰ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ।ੋ
11. ਦਿੂਸ਼ਤੋ ਖੇਤੋਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ ੇਗਏ ਸਾਰ ੇਉਪਕਰਣਾਂ 

ਿਜਵੇਂ ਝੀਾੜ,ੂ ਡਸਟ ਪੈਨ ਅਤੋ ੇਝੀਾੜ ੂਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ੋਜਾਂ ਧੋਵ ੋਅਤੋ ੇ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ।ੋ

12. ਜੋ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤੋ ਨਾਲ ਦਿੂਸ਼ਤੋ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ੇਕਪੱਿੜਆਂ 
ਜਾਂ ਫੈਬਿਰਕ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਓ ਅਤੋ ੇਧੋ ਲਵ।ੋ

13. ਜੇਕਰ ਸੁਝੀਾਅ ਿਦੱਤੋਾ ਿਗਆ ਹਵੋ ੇਤੋਾਂ ਸਭ ਤੋੋਂ ਲੰਬੇ ਧੋਣ ਦ ੇਚੱਕਰ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਕ ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂੋਆਂ ਨੰੂ ਿਡਟਰਜੈਂਟ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੋ ੇਬਲੀਚ ਦ ੇਨਾਲ 
ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚੱ ਧੋਵ।ੋ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚੱ ਸੁਕਾਓ।

ਜੇਕਰ ਿਖ਼ਤ ਿਤ੍ਹ ਾਿਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ:

3/4 
ਕੱਪ ਗਾੜੇ ਘੋਲ ਿਾਲਾ ਬਲੀਚ

1
ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ+

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੈਰ-ਛੇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤੋ੍ਹ ਾਵਾ,ਂ ਿਵਨਾਇਲ, ਿਸਰਿੇਮਕ ਟਾਇਲ, ਸੀਲਬੰਦ 
ਕਾਊਟਂਰਟਪੌਸ, ਿਸੰਕ, ਟਾਇਲਟਾਂ

ਗਾੜਾ ਘੋਲ ~3500 ppm | ਜੇਕਰ ਆਮ ਸ਼ਕਤੋੀ ਵਾਲੇ ਬਲੀਚ (5.25%) ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤੋਾਂ 
ਬਲੀਚ ਦੀ ਮਾਤੋਰਾ ਨੰੂ 1 ਕਪੱ ਤੋਕੱ ਵਧਾਓ।

a. ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਿਤੋਆਰ ਕਰੋ
b. ਘੋਲ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 5 ਿਮੰਟ ਲਈ ਸਤੋ੍ਹ ਾ ‘ਤੋ ੇਛੱਡ ਿਦਓ

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ   |  ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ   |  HEALTH.OK.GOV



ਨੰੂ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਵਪਾਰਕ 
ਡੇਲੀ ਸਲਾਈਸਰ ਰਖੋੱ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੀ?

ਮੀਟ, ਪਨੀਰ(ਚੀਜ਼) ਅਤੋੇ ਉਤੋਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਮ ਤੋੌਰ ‘ਤੋੇ ਰੀਟੇਲ ਅਤੋੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਸਲਾਈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੋੇ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਸਲਾਈਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤੋ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੋੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੋੇ 
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਭਜੋਨ ਤੋੋਂ ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਹਾਲ ਹੀ ਦ ੇਪ੍ਰਕਪੋਾਂ ਨੰੂ ਡਲੇੀ ਸਲਾਈਸਰਾਂ ਦ ੇਖੇਤੋਰਾਂ ‘ਤੋ ੇਭਜੋਨ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਅਤੋ ੇਿਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦ ੇਿਨਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੋ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ।ੈ

• ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੋ ੇਹਸਪਤੋਾਲਾਂ ਿਵਚੱ ਭਰਤੋੀ ਹਣੋ ਦਾ ਪ੍ਰਕਪੋ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ
• ਇਕੱ ਆਮ ਡਲੇੀ ਸਲਾਈਸਰ ਦ ੇਜੁੜ ੇਭਾਗਾਂ ਅਤੋ ੇਿਹਿੱਸਆਂ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਬਹਤੁੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨੰੂ ਸੀਲੈਂਟਾਂ ਅਤੋ ੇਗੈਸਿਕਟੱਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤੋਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਡਲੇੀ ਸਲਾਈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋੋਂ ਅਤੋ ੇਸਫਾਈ 

ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦ ੇਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਾਗ ਘਸ ਸਕਦੇ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਸੀਲਾਂ ਅਤੋ ੇਗੈਸਿਕਟੱਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਅਿਜਹ ੇਖ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਮਲਬੇ ਅਤੋ ੇ
ਨਮੀ ਨੰੂ ਰਕੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹ ੇਖੇਤੋਰ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਆਮ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੋੀਆਂ ਿਵਚੱ ਚੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੋ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹ:ੋ

ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚੱ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਲੇੀ ਸਲਾਈਸਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ।ੋ

• ਿਦੱਤੋੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਹਦਾਇਤੋਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਈਸਰ ਸਥਾਨ ਦ ੇਨੇੜ ੇਰਖੋੱ ਅਤੋ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ
• ਿਦਖੱ ਰਹ ੇਮਲਬੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇਕੱ ਸਲਾਈਸਰ ਨੰੂ ਪੂੰਝੀਣਾ, ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੋ ੇਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਸਲਾਈਸਰ ਨੰੂ ਅਸੈਂਿਲ ਕਰਨ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਟੱਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਗਾ,ਂ ਸੀਲਾਂ ਅਤ ੇਗੈਸਿਕਟੱਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ 
ਿਨਯਮਤ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ

• ਭਜੋਨ ਅਤੋ ੇਤੋਰਲ ਦ ੇਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਖੇਤੋਰਾਂ ਿਵਚੱ ਦਖੋੇ।

ਜੇ ਕਈੋ ਸੀਲ ਜਾਂ ਗੈਸਿਕਟੱ ਟੁਟੱੀ ਹਈੋ ਹ,ੈ ਗੁੰਮ ਹ,ੈ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਕਈੋ ਨੁਕਸ ਹ ੈਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਲਾਈਸਰ ਨੰੂ ਤੁਰਤੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਅਤ ੇਮੁਰਮੰਤ ਜਾਂ ਿਦਲਣ 
ਲਈ ਸਲਾਈਸਰ ਿਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

• ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤੋਾਂ ਿਨਰਮਾਤੋਾ ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਤੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੋੀਿਨਧੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੋੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਿਨਰਮਾਤੋਾ ਦਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਰੰਮਤੋ ਿਕਟੱਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕ ੇਕੀਤੋੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਈਸਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਸਰਿਵਸ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ।ੋ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਰਿਵਿਸੰਗ ਿਵਚੱ ਸਾਰ ੇਦਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੋ ੇਸੀਲਾਂ ਅਤੋ ੇਗੈਸਿਕਟੱਾਂ ਦ ੇਿਨਯਮਤੋ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਸਹੀ ਸਰਿਵਿਸੰਗ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪੁਰਿਜਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤੋਾ ਜਾਵ ੇਅਤੋ ੇਿਫਰ ਸੀਲੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਿਕਟੱਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਰੀਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵ।ੇ

ਵਚੰਤਾ ਦ ੇਮੁੱਖ ਖੇਤਰ
ਿਰਗੰ ਗਾਰਡ ਮਾਊਟਂ  •  ਬਲੇਡ ਦਾ ਗਾਰਡ
ਸਲਾਈਸਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ   |  ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ   |  HEALTH.OK.GOV



ਇਿ ਨੰੂ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਨਾ 
ਫੈਲਾਓ।

ਟਾਇਲਟ ਫਲੱਸ਼ ਦਾ ਹੈਂਡਲ

ਰਸਾਇਣਕ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਬੋਤੋਲ

ਝੀਾੜ ੂਦਾ ਹੈਂਡਲ

ਕਚੇੱ ਮੀਟ ਅਤੋ ੇਆਡਂੇ

ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ

ਕਸ਼ੈ ਰਿਜਸਟਰ(ਵਹੀ ਖਾਤੋਾ)

ਆਪਣੇ ਹਥੱਾਂ ਨੰੂ 
ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ

1. ਗਰਮ, ਵਗੱਦ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਥੱ ਿਗੱਲੇ ਕਰ।ੋ
2. ਸਾਬਣ ਲਗਾਓ ਅਤੋ ੇਝੀਗੱ ਬਣਾਓ।
3. ਹਥੱਾਂ ਅਤੋ ੇਬਾਹਾਂ ਨੰੂ 10-15 ਸਿਕਟੰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੋਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਰਗੜ।ੋ ਨਹੁਆੰਂ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਅਤੋ ੇਉਗਂਲਾਂ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ 
ਸਫਾਈ ਕਰ।ੋ

4. ਗਰਮ, ਵਗੱਦਪੇਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰ।ੋ
5. ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਤੋਲੌੀਏ ਜਾਂ ਏਅਰ ਡ੍ਰ ਾਇਰ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।
6. ਟਟੂੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਤੋਲੌੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰ।ੋ
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