
Punjabi 
 

©2020 Alberta Health Services, Safe Healthy Environments 

 
ਇਹ ਕੰਮ Creative Commons Attribution-Non-commercial-Share Alike 4.0 International license( ਕ੍ਰਿਏਕ੍ਰਿਵਕਾਮਨਐਿਰੀਕ੍ਰਿਊਸ਼ਨ-ਨਾਨ-ਕਮਰਕ੍ਰਸ਼ਅਲ-ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਈਕ 4.0 ਇੰਿਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰਸ) ਦੇ ਤਕ੍ਰਹਤ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰਸਹਰਾ Alberta Health Services ਨ ੰ ਕ੍ਰਦੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ 

ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਵਪ੍ਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁਕ ਲ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸੁਤਤੰਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕ੍ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਿਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨ ੰ ਕ੍ਰਸਰਫ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕ ਲ ਲਾਇਸੰਸ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਇਸੰਸ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਕ੍ਰਜਸ ਲਈ Alberta Health Services ਕੋਲ ਕਾਪ੍ੀਰਾਇਿ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕ੍ਰਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਕ੍ਰਜਵੇਂ ਹੈ” “ਕ੍ਰਜੱਥੇ ਹੈ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੀਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੱੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ Alberta Health Services ਅਕ੍ਰਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਕਸੇ ਕ੍ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਈ ਸਿੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ, 
ਲਾਗ  ਹੋਣ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕ ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਕੋਈ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਵਰੰਿੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਦੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਿਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਕ੍ਰਦੰਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਵਧਾਨ ਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 

 ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰਨਜੱੀ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦ ੇਕਾਰਿੋਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਰਗੋਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨਾ  
 (Selecting the Right Disinfectant for your Personal Services Business) 

 

 

ਆਪ੍ਣੇ ਕ੍ਰਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹ।ੈ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਹੱਕ੍ਰਸਆਂ ਨ ੰ ਦ ਕ੍ਰਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਕ੍ਰ਼ਿਆਦਾ ਤੇ਼ਿ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਰਧ - ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੰ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ ਕ੍ਰਕ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ (Non-Critical) ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੰ ਕ੍ਰਸਰਫ ਕ੍ਰਨਮਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਵਚਕਾਰਲੇ ਪ੍ੱਧਰ ਦੇ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਹੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਸਹੀ ਰਗੋਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚਣੋ ਕ੍ਰਕਵੇਂ ਕਰੀਏ:  
(How to select the right disinfectant)  

ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ Drug Identification Number (ਡਰੱਗ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਿਰ, DIN) ਜਾਂ ਇੱਕ Medical Device License (ਮੈਡੀਕਲ ਕ੍ਰਡਵਾਈਸ ਲਾਇਸੰਸ, MDL) ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। U.S. ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਕ੍ਰਿਆ ਏਜੰਸੀ 

(Environmental Protection Agency, EPA) ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Food and Drug Administration, FDA) ਦੀਆਂ ਮਨ਼ਿ ਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕ੍ਰਕਸਮ 

ਦੇ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਕ੍ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਰਦੱਤ ੇਚਾਰਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

 

ਕ੍ਰਨਮਨ-ਪ੍ਧੱਰ ਦ ੇਰਗੋਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ 
(Low-level disinfectants) 

ਕ੍ਰਵਚਕਾਰਲੇ-ਪ੍ਧੱਰ ਦ ੇਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ 
(Intermediate-level disinfectants) 

ਉੱਚ-ਪ੍ਧੱਰੀ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ 
(High-level disinfectants) 

 ਉਨ੍ਾਂ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ (Non-Critical) ਸਤ੍ਾਵਾਂ ਅਤ ੇ ਉਸ 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੰ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕ੍ਰਸਰਫ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ 

ਿਾਹਰੀ ਚਮੜੀ ਨ ੰ ਛ ਹੰਦੇ ਹਨ  

 Pedicure foot bath ਕ੍ਰਵੱਚ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ ਿਮਜੀਵ, ਕ੍ਰਜਨ੍ਾਂ ਨ ੰ 

ਮਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕ੍ਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਕ੍ਰਨਮਨ ਪ੍ੱਧਰ ਦੇ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਥਾਂ 

‘ਤੇ ਵਰਕ੍ਰਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕ੍ਰਵੱਚ ਰਕ੍ਰਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ 

ਕ੍ਰਨਮਨ-ਪ੍ੱਧਰ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਕ੍ਰਵੱਚ ਘੱਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।   

 ਉਸ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਰਧ – ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ (Semi-Critical) 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੰ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗੈਰ-ਿਾਹਰੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ 

ਕ੍ਰਮਊਕਸ ਮੈਂਿਰੇਨ (ਲੇਸਦਾਰ ਕ੍ਰਝੱਲੀ) ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕ੍ਰਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 ਲੇਿਲ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਿਰ (Drug Identification 

Number, DIN)  
 ਲੇਿਲ 'ਤੇ ਡਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਿਰ (Drug Identification 

Number, DIN)  

 ਮੈਡੀਕਲ ਕ੍ਰਡਵਾਈਸ ਲਾਇਸੰਸ (ਜੇ ਲੇਿਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ) 

 ਲੇਿਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਕ੍ਰਲਿੇ ਹੋਣ: Disinfectant  ਲੇਿਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਕ੍ਰਲਿੇ ਹੋਣ: Disinfectant ਅਤ ੇਿੀਿੀ 

Tuberculocidal ਜਾਂ Mycobacterium 

 ਲੇਿਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਦ ਕ੍ਰਲਿੇ ਹੋਣ: Sporicidal ਜਾਂ High Level 

Disinfectant ਅਤੇ TB Tuberculocidal ਜਾਂ 
Mycobacterium 

 ਕ੍ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਰਿੇਲ ਸਿੋਰਾਂ ਕ੍ਰਵੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਕਸਮੈਕ੍ਰਿਕ, ਜੈਨੀਿੋਰੀਅਲ, ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਕੋਲ 

ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 ਕੌਸਮੈਕ੍ਰਿਕ, ਜੈਨੀਿੇਰੀਅਲ ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਕੋਲ 

ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
 
 

 

 

 

ਸਹੀ ਰਗੋਾਣ  ਮਕੁਤ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ  ੰਵੀ ਯਾਦ ਰਿੱ:ੋ 
(Also remember the right disinfection equipment :) 
 

 ਕ੍ਰਡਸਪ੍ੋਜੇਿਲ ਦਸਤਾਨੇ, ਐਪ੍ਰਨ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਮਸਲਨ ਵਾਲੇ ਔ਼ਿਾਰ  

 ਕ੍ਰਭਓਂ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ 

 ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਾਂ ਕ੍ਰਭਜੱਣ ਲਈ ਯੋਗ ਡ ਘੰਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਢੱਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਰਤਨ  

 ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੀ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਿੈਸਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਸਿ ਸਕ੍ਰਿਰਪ੍ਾਂ  

 ਉਪ੍ਕਰਣ Re-Processing ਕਰਨ (ਸਾਫ ਕਰਨ, ਪ੍ਾਣੀ ਕ੍ਰਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ) ਲਈ ਥਾਂ  

ਸਝੁਾਅ! ਇਨ੍ਾ ਂਰਗੋਾਣ  ਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ੋ:  
(Tip! Select disinfectants with :)  
 

 ਜੋ ਕ੍ਰਨਰਮਾਤਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਕ੍ਰਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕ੍ਰਵਚੱ ਅਸਾਨ ਹਣੋ 

 ਘਿੱ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੰ੍ਰਕ ਕ੍ਰਵਚੱ ਰਕ੍ਰਹਣ 
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