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ਸਨਿੱਜੀ ਿਵੇਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਲੋਹਣ ਿਬਧੰੀ ਜਾਾਂਚ-ਿਚੂੀ 
(Opening a Personal Services Business Checklist) 

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਿੱਸਖਆ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਤ ਿੀਂ ਅਸਜਹਾ Alberta Public Health 

Act, Personal Services Regulation (ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਨਯਮ ) ਅਤੇ Personal Services Standards (ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ 

ਦੇ ਸਮਆਰ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਾਂਚ-ਿੂਚੀ ਿਿੱਟਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਿਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

Alberta Health Services ਨੂ ੰਿਸੂਚਤ ਕਰ ੋ 
(Notify Alberta Health Services) 

1 ਜਲਾਈ, 2020 ਤੋ, ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਾਂ (Alberta Health Services, 

AHS) ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਸਵਿੱਖ ਸਵਿੱਚ, ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇ

ਲਈ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ AHS ਨੰੂ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੂਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 

https://ephisahs.albertahealthservices.ca/create-case-psn/ ਉੱਤੇ ਜਾਓ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ  
(Planning) 

 ਤ ਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ Public Health ਜਾਾਂਚ-ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਿਮੀਸਖਆ ਲਈ 

ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਇਿ ਨਾਲ ਸਨਰਮਾਣ ਮ ਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੀਲੀਆਾਂ ਢਾਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਤੋਂ 

ਬਚਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਦਖਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: 

o ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 

o ਿਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਰੀ-ਪਰੋਿਸੈਿੰਗ ਖੇਤਰ 

o ਫਰਸ਼ਾਾਂ, ਕੰਧਾਾਂ, ਕਾਉਂਟਰ ਟੌਪ, ਅਤੇ ਛਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਸਫਸਨਸਸ਼ੰਗ ਿਮਿੱਗਰੀ 

o ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ। 

ਸਨਰਮਾਣ  
(Construction) 
   ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਿਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿਾਵਾਾਂ ਿਪਾਟ, ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਾਫ਼ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਪਰਫੂ ਹੋਣ।  

   ਫਰਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਾਂ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਾਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

   ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਕ ਸਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 
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   ਿਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਿਪਲਾਈ ਨੰੂ ਿ ਰਿੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਟਰੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਬੰਸਧਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮ ਤਾਬਕ ਵਿੱਡੀਆਾਂ 

ਹੋਣ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਕ  ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਕ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ: 

o ਤ ਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ 

o ਤ ਹਾਡੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ 

o ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਮ ਰੰਮਤ 

o ਤ ਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ। 

 ਹਵਾ ਸਨਕਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਭਾਫਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਸਰਆਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
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https://open.alberta.ca/dataset/71d9b238-0ec3-4f2d-8ac7-5510b46900a0/resource/6d224d18-1c63-4f5d-8ba5-d71b98ef5c83/download/health-personal-services-standards.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/71d9b238-0ec3-4f2d-8ac7-5510b46900a0/resource/6d224d18-1c63-4f5d-8ba5-d71b98ef5c83/download/health-personal-services-standards.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/71d9b238-0ec3-4f2d-8ac7-5510b46900a0/resource/6d224d18-1c63-4f5d-8ba5-d71b98ef5c83/download/health-personal-services-standards.pdf
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 ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਵਿੱਚ ਸਲਕਸਵਡ (ਤਰਲ) ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਵਲ ਿਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

 ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਰੀ-ਪਰੋਿਸੈਿੰਗ ਖੇਤਰ: 

o  ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਕ ਹੋਵੇ  

o  ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਿਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਧ ਥਾਾਂ ਹੋਵੇ  

o  ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਦੰੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਥਾਾਂ ਹੋਵੇ  

o  ਜੋ ਗੰਦ ੇਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹ ਲਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਰਫਾ ਵਹਾਅ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ 

o  ਹੋ ਅਸਜਹੇ ਕਮਰ ੇਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੋਵੇ 

o  ਸਜਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਖਤੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 

 

 

 

 

https://www.albertahealthservices.ca/eph/eph.aspx
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ਿੰਚਾਲਨ ਪਰਸਕਸਰਆ  
(Operating) 

 ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਕੋਲ ਿ ਰਿੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢ ਿੱਕਵੇਂ ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

o ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨਾ 

o ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਾਂ, ਐਂਟੀਿੈਪਸਟਕਿ ਅਤੇ ਕੌਿਮੈਸਟਕਿ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਪੜਹਨਾ 

o ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

o ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨਾ (ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ-ਰਬ ਵਰਤਣਾ), ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਹਰ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱਚ 

 ਦਿਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਜਾਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ 

 ਉਪਕਰਣ ਰੀ-ਪਰੋਿੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

o ਦਿਤਾਸਨਆਾਂ ਦੀ ਿਹੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਜਦੋਂ ਤ ਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਊਕਿਮੈਂਬਰੇਨ (ਲੇਿਦਾਰ ਸ ਿੱਲੀ) ਜਾਾਂ ਦ ਸਸ਼ਤ ਚਮੜੀ ਦ ੇਿੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 

 ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾਸਨਆਾਂ ਨੰੂ ਿ ਿੱਟਣਾ 

 ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਲਈ ਸਨਰਧਾਤ ਸਲਖਤੀ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਹੋਣ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ): 

o ਚਮੜੀ ਜਾਾਂ ਸਮਊਕਿਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨਾ 

o ਐਂਟੀਿੈਪਸਟਕ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

o ਚਮੜੀ ਜਾਾਂ ਸਮਊਕਿਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਛੇਕਾਾਂ ਲਈ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

o ਅਚਾਨਕ ਚਮੜੀ ਕਿੱਟ ੇਜਾਣ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨਾ 

o ਸਿੰਕ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂਮ ਕਤ ਕਰਨਾ (ਸਿਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਿੱਥ ਧਣੋ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਰੀ-ਪਰੋਿੈਸਿਗੰ ਦੋਵਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਹੋਵੇ) 

o ਮੋਬਾਇਲ ਸਿੰਕ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਾਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ (ਸਿਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹ ਦੰਾ ਹੈ ਜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ) 

o ਤ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਗੋਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਿਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਦੰਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਫਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਪਦਡੰ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਿੇ 

ਕਾਰਣ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ ਰਗੋਾਣੂਮ ਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗ ੂਹ ੰਦਾ ਹੈ)। 

 ਇਹ ਸਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ): 

o ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

o ਰੋਗਾਣੂਮ ਕਤੀ 

o ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂਮ ਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ 

o ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦ ੇਗਾਹਕਾਾਂ ਵਿੱਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਜਹਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਜਾਾਂ ਸਮਊਕਿਮੈਂਬਰੇਨ ਸਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਸਬਮਾਰੀ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ 

ਿਾਫ਼ ਕਪੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਉਹਨਾਾਂ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਮੌਸਖਕ ਅਤੇ ਸਲਖਤੀ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ, ਸਜਹਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਜਾਾਂ ਸਮਊਕਿਮੈਂਬਰੇਨ ਸਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। 

 ਕੌਿਮੈਸਟਕ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ, ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

o ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ 

o ਸਨਰਮਾਤਾ 

o ਿਮਿੱਗਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰੂੀ ਿੂਚੀ 

o ਇਿ ਦੀ ਿ ਰਿੱਸਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ 

 ਜਦੋਂ ਤ ਿੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਿਟੋਰ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੌਿਮੈਸਟਕ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦ ੇਦ ਸਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਾਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ। 

 ਕੌਿਮੈਸਟਕ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਿਬੰਧੀ ਕੌਿਮੈਸਟਕ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 

 ਕੂੜੇਦਾਨ ਇਨਾਾਂ ਕ  ਵਿੱਡਾ ਹੋਵੇ ਸਕ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਨਕਲੇ। 

 ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿ ਰਿੱਸਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਿਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਕ-ਰੋਧਕ ਕੰਟੇਨਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)  

 ਚਿੱਦਰਾਾਂ ਨੰੂ ਧੋਣ ਜਾਾਂ ਿ ਿੱਟਣ ਦੀਆਾਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਜਦੋਂ: 

https://www.albertahealthservices.ca/eph/eph.aspx
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ (Environmental Public Health) 

ahs.ca/eph ਉੱਤੇ ਜਾਓ 

 

o ਇਹ ਸਿਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ 

o ਇਹ ਗੰਦ ੇਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਛੂਹ ੰਦੀ ਹੋਵੇ 

o ਇਹ ਪਰਤਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਸਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। 

 ਤ ਿੀਂ ਇਨਹਾਾਂ ਿਾਰ ੇ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਗੈਰ-ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ (Non-Critical), ਅਰਧ-ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ 

(Semi Critical), ਜਾਾਂ ਮਹਿੱਤਵਪਰੂਨ (Critical)। 

 ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਿ ਰਿੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਿੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੀ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ ਿਫਾਈ ਦਾ ਿਮਾਨ। 
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Contact us at 1-833-476-4743 or submit a request online at ahs.ca/eph. 
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ਸਨਿੱਜੀ ਿਵੇਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਖਲੋਹਣ ਿਬਧੰੀ ਜਾਾਂਚ-ਿਚੂੀ । 5  
(Opening a Personal Services Business Checklist) 

 Health Canada ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਿੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (DIN) ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਡਵਾਈਿਾਾਂ 

(Medical Devices) ਦੇ ਲਾਇਿੰਿ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ। 

 ਇਿ ਦੇ ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਿਾਰ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹੀ ਉਪਕਰਣ 

ਹੋਣ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਨਿੱਜੀ ਿ ਰਿੱਸਖਆ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਿਟ ਿਸਟਰ ਿੱਪਾਾਂ, ਇਿੱਕ ਟਾਈਮਰ, ਅਤੇ ਿਹੀ ਕੰਟੇਨਰ। 

 ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਸਕਿੇ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ: 

o ਇਹ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤੀ ਲਈ ਭਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਇਹ ਮ ੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 

o ਸਜਿੱਥੇ ਪੈਕੇਜਾਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿ ਿੱਕੇ ਪੈਕੇਜ ਸਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਇਹ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਿਟਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਇਹ ਹਰੇਕ ਚਿੱਕਰ ਲਈ ਭੌਸਤਕ, ਰਿਾਇਣਕ, ਅਤੇ ਜਵਸਲਕ ਿੂਚਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 ਜੇ ਤ ਿੀਂ ਮੋਬਲ ਸਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

o ਇਿ ਨੰੂ ਸਿਰਫ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਜ਼ ਕ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿਫਾਈ ਲਈ ਹੀ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਵੇ 

o ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਾਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਹੋਣ। 
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