
 
 

Punjabi 

ਨ ਿੱਜੀ ਸਵੇਾਵਾਾਂ - ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਰਗੋਾਣੂ  ਾਸ਼ਕ ਲੌਗ –  

(Personal Services - High Level Disinfectant Log)  

ਮੁੜ - ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਰੋਗਾਣੂ  ਾਸ਼ਕ (High Level Disinfectant, HLD) ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਘਿੱਟੋ - ਘਿੱਟ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਣਤਾ (Minimum Effective Concentration, 

MEC) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਲੌਗ ਸ਼ੀਟ ਇਹ ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਗਾਣੂ  ਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਸਨਟਰ ਿੱਪ ਨ ਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਨਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨਮਆਦ 

ਦੌਰਾ  ਇਿੱਕ Log Sheet ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਰੋਗਾਣੂ  ਾਸ਼ਕ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ     HLD ਟਸੈਟ ਸਨਟਰ ਿੱਪ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
 (High Level Disinfectant Info)     (HLD Test Strip Info) 

 
 ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਘੰਣਤਾ ਦਾ ਟਸੈਟ ਲੌਗ  
(Minimum Effective Concentration Test Log) 

ਨਦ  ਨਮਤੀ ਸਮਾਾਂ 
ਟੈਸਟ ਦਾ  ਤੀਜਾ 

ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ 
 

ਨਦ  ਨਮਤੀ ਸਮਾਾਂ 
ਟੈਸਟ ਦਾ  ਤੀਜਾ 

ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ 
 

ਨਦ  ਨਮਤੀ ਸਮਾਾਂ 
ਟੈਸਟ ਦਾ  ਤੀਜਾ 

ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ 
ਪਾਸ √ ਫੇਲ X ਪਾਸ √ ਫੇਲ X ਪਾਸ √ ਫੇਲ X 

1      11      21      

2      12      22      

3      13      23      

4      14      24      

5      15      25      

6      16      26      

7      17      27      

8      18      28      

9      19      29      

10      20      30      

 

 

 

ਰਗੋਾਣੂ ਾਸ਼ਕ ਦਾ  ਾਮ  

Lot#  

ਨਮਆਦ ਪਰੂੀ ਹਣੋ ਦੀ ਨਮਤੀ  

ਖਲੋਹਣ/ਐਕਟੀਵਟੇ ਕਰ  ਦੀ ਨਮਤੀ  

ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਮਤੀ  

ਮੜੁ-ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਨਦ ਾਾਂ ਦੀ#  

ਨਤਆਰ-ਕਰਤਾ  

ਟੈਸਟ ਸਨਟਰ ਿੱਪ ਦਾ  ਾਮ  

Lot#   

ਨਮਆਦ ਪਰੂੀ ਹਣੋ ਦੀ ਨਮਤੀ   

ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਨਮਤੀ   

ਟੈਸਟ ਦਾ  ਤੀਜਾ ਪਾਸ √ ਫੇਲ  X ਪਾਸ √ ਫੇਲ  X 

ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ   

*ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨਮਆਦ ਦੌਰਾ  ਟੈਸਟ ਸਨਟਰ ਿੱਪਾਾਂ ਦੀ  ਵੀਂ ਬੋਤਲ ਖੋਲਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ
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