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ਸਨਿੱਜੀ ਿਵੇਾ ਦ ੇਿਚੰਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਦ ੇਟੈਂਪ੍ਲੇਟ 
(Written Procedure Templates for Personal Service Operators)  

 

Alberta ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਿੰਚਾਲਕ ਹੇਠ ਸਲਖ ੇਕੰਿਾਾਂ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ 

ਿਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰੇ:  

 ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨਾ  

 ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

 ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਜਾਾਂ ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਨੰੂ ਕਿੱਸਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੋਵੇ  

 ਅਚਾਨਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਕਿੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਟੁਿੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ  

 ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਿੰਕ ਦੀ ਿਫਾਈ ਸਜਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਿੁੜ-ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ  ਦੋਵਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ  

 ਿੋਬਾਈਲ ਸਿੰਕ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਾਾਂਭ - ਿੰਭਾਲ ਕਰਨਾ  

 ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਿੰਕੇਤ (sterility indicators) ਦੇ ਅਿਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਹੈ। 

ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਦੇ ਸਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, Alberta Health Services ਨੇ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ 

ਦ ੇਟੈਂਪ੍ਲੇਟਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ੈਕੇਜ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਨ। ਟੈਂਪ੍ਲੇਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

"ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੁਤਾਬਕ" ਕਰਨਾ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪ੍ੈ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਦ ਦੀਆਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਵੀ ਕਰ 

ਿਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿਝਣਾ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 

 

 

  

ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ - ਸਨਿੱਜੀ ਿਵੇਾਵਾਾਂ  
(Written Procedures - Personal Services) 

 Disinfectants for a Personal Services Business 
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ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ  

(Written Procedure Template for Cleansing Skin)  

ਿਿੀਸਖਆ - ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਿ  

ਉਹ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਸਜਹਨਾਾਂ ਲਈ ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:  

  

ਕੋਈ ਵੀ ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਰੀਰਕ ਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਫ ਕਰੋ ਜੋ: 

 ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਿੰਪ੍ਰਕ ਸਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ  

 ਚਿੜੀ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ  

 ਚਿੜੀ ਨੰੂ ਨੁਕਿਾਨ ਪ੍ਹੰੁਚਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ:  

1. ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਿਾਨਕਾਾਂ (ਿੈਕਸ਼ਨ 2.5 ਤੋਂ ਿੈਕਸ਼ਨ 2.10) ਸਵਿੱਚ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਦਿਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਦਿੱਿ ੇਅਨੁਿਾਰ 

ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰ ੋ

2. ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਵਾਲ, ਨਹੰੁ, ਦੰਦ, ਜਾਾਂ ਿਰੀਰਕ ਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਸਕਿੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ (Injection) ਲਿੱਗ ਜਾਵੇ 

(Infection), ਕੀੜੇ ਲਿੱਗ ਜਾਣ (Infestation), ਜਾਾਂ ਖਾਰਸ਼ (Irritation) ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਨਾ ਕਰਾਓ 

3. ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਿੇ Cleanser ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ Cleansing (ਿਫਾਈ) ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥਸੋਲਖ:ੋ 

Cleansing ਉਤਪ੍ਾਦ ਦਾ ਨਾਿ:  

Cleansing ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀ ਸਕਿਿ: 

[ ] ਵਾਇਪ੍ਿ (Wipes)  

[ ] ਜੈੱਲ (Gel)  

[ ] ਕ੍ਰੀਿਾਾਂ (Creams)  

[ ] ਐਂਟੀਿਾਇਕ੍ਰੋਬਾਇਲ/ ਜਰਿੀਿਾਇਡ (Antimicrobial / 

Germicide)  

[ ] ਹੋਰ:  

4. ਧੂੜ, ਤੇਲ, ਿੇਕਅਪ੍, Skin Products, ਿਰ ਚੁਿੱਕੀ ਚਿੜੀ, ਵਾਧੂ Cleanser, ਜਾਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 

ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾਫ ਵਾਈਪ੍, ਤੌਲੀਏ, ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

5. Cleansing ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਿੁਰਿੱਸਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਇਿੱਥੋ 

ਸਲਖ:ੋ  

6. ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਜਾਾਂ ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਿਾਫ ਸਦਖਾਈ ਸਦਦੰੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਹਿੱਿਾ ਸਦਖਣ ਸਵਿੱਚ ਿਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਕਦਿ 3-4 ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ।   
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ਐਂਟੀਿਪੈ੍ਸਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ  

(Written Procedure Template for Applying Antiseptic)  

ਿਿੀਸਖਆ - ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਿ  

ਉਹ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:  

  

ਅਸਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿੇਵਾ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿੱਟ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਇਿੱਕ ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਲਗਾਓ 

ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ  

 ਚਿੜੀ ‘ਤੇ ਿੂਖਿਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ  

 ਇਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਡਰਿੱਗ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਬਰ (DIN) ਜਾਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨੰਬਰ (ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੰਬਰ (NPN)) ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ:  

1. ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰ (ਿੈਕਸ਼ਨ 2.5 ਤੋਂ ਿੈਕਸ਼ਨ 2.10) ਸਵਿੱਚ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਦਿਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਦਿੱਿ ੇਅਨੁਿਾਰ 

ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰੋ  

2. ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰੋ ” ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ  

3. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਇਿਦਾ DIN ਜਾਾਂ NPN ਸਲਖ:ੋ  

ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦਾ ਨਾਿ:   

[ ] DIN ਜਾਾਂ [ ] INPN #:  

4. ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੜੋ੍। ਇਹ ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ ਸਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨੰੂ ਚਿੜੀ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਨਹੀਂ।  

5. ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਹਿੱਿੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦਾ 

ਲੇਬਲ ਦੇਖ।ੋ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਥੇ ਸਲਖ:ੋ  

6. ਐਂਟੀਿੈਪ੍ਸਟਕ ਕਿੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ:  

[ ] ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ੈਕੇਜ  

[ ] ਅਿਲ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂI  

[ ] ਇਹਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਿੱਧਾ ਚਿੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ:  

[ ] ਿਕਵੀਜ਼ ਬੋਤਲ (Squeese Bottle)  

[ ] ਤੁਪ੍ਕਾ 

[ ] ਿਪ੍ਰੇ  

[ ] ਹੋਰ:  
 

ਿਵੇਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ  

(Written Procedure Template for Post - Service Care)  

ਿਿੀਸਖਆ - ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੇਵਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ:  

 ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਛਿੱਡਣ ਵਾਲੇ (Energy Emitting) ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ  

 ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਜਾਾਂ ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਫਿੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

 ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਜਾਣ - ਬੁਿੱਝਕ ੇਚਿੜੀ ਜਾਾਂ ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਨੰੂ ਕਿੱਸਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਿੇਵਾ ਸਜਿ ਸਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਛਿੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਰਿਾਤਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਾਹਕ 

ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਟ ਲਿੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ “ਅਚਾਨਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਕਿੱਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਲਖਤੀ 

ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ" ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

https://www.albertahealthservices.ca/eph/eph.aspx
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ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾ ਸਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਜਾਾਂ ਸਿਊਕਿ ਿੈਂਬਰੇਨ ਸਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਛੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 

ਕਰੋ:  

1. ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰ (ਿੈਕਸ਼ਨ 2.5 ਤੋਂ ਿੈਕਸ਼ਨ 2, 10) ਸਵਿੱਚ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਦਿਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਦਿੱਿ ੇ

ਅਨੁਿਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰੋ  

2. ਇਿੱਕ ਿਾਫ ਕਿੱਪ੍ੜ ੇਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਡਿਪ੍ੋਜੇ਼ਬਲ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ਨੰੂ ਿਾਫ ਕਰੋ। ਰਸਹੰਦ - ਖੂੰਹਦ 

ਵਾਲੇ ਖੂਨ, ਿਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਸਿਆਹੀ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਸ਼ਤ ਤਿੱਤਾਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਿਕਦੇ 

ਹਨ।  

3. ਗਾਹਕ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰੋ " ਚਿੜੀ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ " ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ  

4. ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੀਿ ਜਾਾਂ ਲੇਪ੍ ਲਗਾਓ ਉਤਪ੍ਾਦ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸਲਖ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।I 

ਚਿੜੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦਾ ਨਾਿ:  

ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ   

5. ਚਿੜੀ ਜਾਾਂ ਿਰੀਰਕ ਸਹਿੱਿੇ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ, ਿਾਫ ਪ੍ਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਤਪ੍ਾਦ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

Bandage ਜਾਾਂ ਪ੍ਿੱਟੀ ਦੀ ਸਕਿਿ ਹੇਠਾਾਂ ਸਲਖ:ੋ  

ਪ੍ਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਿ:   

ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ:   

 

6. ਿੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਸੇ਼ਸ਼ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਸਲਖ:ੋ  

7. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੌਸਖਕ ਅਤੇ ਸਲਖਤੀ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਸਦਓ।  

ਅਚਾਨਕ ਚਿੜੀ ‘ਤ ੇਕਿੱਟ ਲਿੱਗਣ ‘ਤ ੇਜਾਾਂ ਛਕੇ ਹ ੋਜਾਣ ‘ਤ ੇਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ  

(Written Procedure Template for Accidental Skin Cuts or Punctures)  

ਿਿੀਸਖਆ - ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

ਅਚਾਨਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਕਿੱਟ ਲਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ;  

1. ਿੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ।  

2. ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਸਨਯੰਸਤਰਤ ਕਰੋ  

3. ਕਿੱਟ ਜਾਾਂ ਛੇਕਾਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਓ। ਿਾਫ ਜਾਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਿਿਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਿੰਟਾਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਖ।ੋ ਜੇ ਿਿਿੱਗਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਭਿੱਜ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਿਿੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਸਹਿੱਿੇ ਨੰੂ ਚੁਿੱਕੇ ਸਬਨਾਾਂ ਹੋਰ ਿਿਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

4. ਕਿੱਟ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ੋਸਕ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਲਈ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਸਫਰ ਜੇ 

ਪ੍ੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋਰ ਿਲਾਹ ਲਈ Health Link ਨੰੂ 8-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਿੱਡ,ੇ ਡੂੰਘੇ, ਗੰਦੇ ਜਖਿਾਾਂ ਲਈ, 

ਜਾਾਂ ਜੇ ਜਖ਼ਿ ਨੰੂ ਿਾਫ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਓ।  

ਛੋਟੇ ਜਖਿਾਾਂ ਲਈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨਯੰਸਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ: 

5. ਜਖ਼ਿ ਨੰੂ ਿਾਫ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪ੍ਿੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿਆਰ (ਿੈਕਸ਼ਨ 2.5 ਤੋਂ ਿੈਕਸ਼ਨ 2.10) ਸਵਿੱਚ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ 

ਅਤੇ ਦਿਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਸਹਤ ਦਿੱਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰੋ।  

6. ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਿਾਫ ਦਿਤਾਨੇ ਪ੍ਾਓ। 

7. ਜੇ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਖ਼ਿ ਨੰੂ ਿਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

8. ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਦਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਖਨੂ ਸਨਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਫਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ 

ਜਖ਼ਿ ਨੰੂ ਪ੍ੀਣ ਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਣੋ ਲਈ ਕਹੋ। 

9. ਜਖ਼ਿ ਨੰੂ ਿਾਫ ਜਾਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਪ੍ਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢਿੱਕ।ੋ ਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ  

10. ਹੋਰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਸਜਹੀ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਸਜਿ ਨਾਲ ਜਖ਼ਿ ਜਾਾਂ ਆਲੇ - ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਹਿੱਿੇ ਸਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਲਾਗ ਲਿੱਗ ਿਕਦੀ 

ਹੋਵੇ। 

https://www.albertahealthservices.ca/eph/eph.aspx
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11. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਦਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਲਾਗ ਦੇ ਿੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਚੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਿੱਲ ਲਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ  
 

ਹਵਾਲੇ  

(References)  

https://myhealth.alberta.ca/Health/pages/conditions.aspx?hwid=tp22233spec 

https://www.redcross.ca/crc/documents/comprehensive_guide_for_firstaidcpr_en.pdf 
  

https://www.albertahealthservices.ca/eph/eph.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Health/pages/conditions.aspx?hwid=tp22233spec
https://www.redcross.ca/crc/documents/comprehensive_guide_for_firstaidcpr_en.pdf
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ਹਿੱਥ ਧਣੋ ਅਤ ੇਉਪ੍ਕਰਣ Re-Processing  ਲਈ ਰਗੋਾਣੂ ਿਕੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਕੰ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ 
(Written Procedure Template for Handwashing and Equipment Re-Processing  Sink 
Decontamination) 

ਿਿੀਸਖਆ ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

ਉਪ੍ਕਰਣ Re-Processing  ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਿੰਕ ਸਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕਹਿੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਸਜਹੀ ਕੋਈ ਸਲਖਤੀ 

ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਜਿਦੀ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਸਿੰਕ ਦੀ ਜਗਾ੍ ਨੰੂ Re-Processing  ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧਣੋ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਾਂ ਦੇ 

ਸਵਚਕਾਰ ਉਸਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ।  

 

ਜੇ ਇਿੱਕ ੋਸਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ Re-Processing ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ 

ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਦੇ ਕਦਿਾਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

1. ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਗੰਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਕਰਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਡੁਿੱਲ੍ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਨਿੱਜੀ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣ 

(Personal Protective Equipment, PPE) ਪ੍ਾਓ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਦਿਤਾਨੇ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱਸਖਆ ਚਸ਼ਿੇ ਵਰਤੇ ਗਏ PPE ਦੀ 

ਸਕਿਿ ਸਲਖ।ੋ  

PPE ਦੀ ਸਕਿਿ:  

 

2. ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਟਾ ਸਦਓ  

3. Sink Basin, ਐਪ੍ਰਨ, ਟੂਟੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਨਲ ਦੀ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਿਫਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਫਾਈ 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸਲਖ ੋ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਿਫਾਈ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦਾ ਨਾਿ, ਬੁਰਸ਼, ਿਪ੍ੰਜ)।  

ਿਫਾਈ ਉਪ੍ਕਰਣ:  

4. ਸਕਿੇ ਿਾਫ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਦੇ ਆਿ-ਪ੍ਾਿ ਿੁਕਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਸਕਿਿ ਸਲਖ ੋ(ਸਜਵੇਂ ਕਾਗਜ਼, 

ਿਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ)  

ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਸਕਿਿ:  

5. ਸਿੰਕ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ ਤੋਂ ਘਿੱਟ, ਸਨਿਨ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੰਪ੍ਰਕ ਿਿੇਂ ਲਈ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ 

ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਲਖ ੋ(ਡਰਿੱਗ ਪ੍ਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਸਡਵਾਈਿ (Medical 

Device) ਦਾ ਲਾਇਿੰਿ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ) |  

ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:  

 DIN ਜਾਾਂ MDL #:   

 

 

 

ਿਬੋਾਈਲ ਸਿਕੰ ਦ ੇਿਚੰਾਲਨ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟ  

(Written Procedure Template for Operating a Mobile Sink)  

ਿਿੀਸਖਆ - ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

ਿੋਬਾਈਲ ਸਿੰਕਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਅਤੇ ਿਾਫ - ਿੁਥਰੀ ਹਾਲਤ ਸਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੋਬਾਈਲ ਸਿੰਕ ਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਿਿੇਂ, 

ਇਹਨਾਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਕ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ  

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ  

(PRIOR TO USE) 

1. ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਸਕ ਟੈਂਕ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਸਕਿੱਥੇ ਭਸਰਆ ਜਾਵੇਗਾ staffing ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ: ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਇਿੱਕ 

ਹੀ ਿਟਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵਿੱਚ, ਿਟਾਫ ਟੈਂਕ ਨੰੂ ਭਰਣ ਲਈ ਸਕਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲ ਿਕੇਗਾ?  

2. ਿੋਬਾਈਲ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਇਹ ਿਾਫ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦਾ ਹੈ 

ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਿਦ ੇਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ:  
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ਬੇਸਿਨ, ਨਲ, ਟੂਟੀਆਾਂ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਾਂ, ਜਾਲ, ਨਾਲੀਆਾਂ, ਸਫਸਟਗੰਾਾਂ, ਪ੍ੰਪ੍, ਗਰਿ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟਰ, ਪ੍ੀਣ ਯਗੋ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ 

ਟੈਂਕੀਆਾਂ, ਗਰ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਟੈਂਕੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਆਿ Finishing 

3. ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਛਾਣੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਿਾਫ ਕਰੋ ਿੋਬਾਈਲ ਸਿੰਕ ਦੇ ਸਹਿੱਸਿਆਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੀਨਰ ਜਾਾਂ 

ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਿੇਂ ਸਨਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਿ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਲਈ ਖਾਿ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਿੁਰੰਿਤ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਜਾਾਂ ਸਵਕਲਸਪ੍ਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ੂਰੇ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਿੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

4. ਸਿੰਕ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਨੰੂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖ,ੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ: Liquid Soap (ਤਰਲ ਿਾਬਣ), ਇਿੱਕ ਵਾਰ - ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ, 

ਬੁਰਸ਼, ਕਲੀਨਰ, ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ 5 ਪ੍ੀਣ ਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਟੈਂਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੀਣ ਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਾਫ - ਿਫਾਈ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ 

ਦੇ ਿਰੋਤ ਅਤੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ।  

5. ਿੈਨੇਟਰੀਿੀਵਰ ਜਾਾਂ ਡਰ ੋਨ ਸਵਿੱਚ ਬਚੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਟੈਂਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾ ਡੋਲੋ੍। 

6. ਜਦੋਂ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿੋਬਾਈਲ ਸਿੰਕਾਾਂ ਦੇ ਿਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਨਗਰ - ਸਨਗਿ ਵਾਲੀ ਪ੍ੀਣ ਯਗੋ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨੰੂ 

ਨਗਰ – ਸਨਗਿ ਦੀ ਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।  

7. ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਨਲ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਗਰਿ ਹੋਵੇ।  

 

ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ  

(DURING USE)  

8. ਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਖਾਲ੍ੀ ਕਰੋ।  

9. ਪ੍ੀਣ ਯੋਗ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਇਿ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਭਰੋ  

10. ਸਿੰਕ ਿਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰIੋ 

11. ਜੇ ਸਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ Re-Processing ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ "ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ Re-

Processing ਵਾਲੇ ਸਿੰਕ ਦੀ ਿਫਾਈ ਲਈ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ" ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  

(AFTER USE)  

12.  ਬੇਸਿਨ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਈਪ੍ਾਾਂ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਟੈਂਕੀਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲ੍ੀ ਕਰੋ।  

13. ਕੰਿ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਦਿੱਿ ੇਅਨੁਿਾਰ ਸਿੰਕ ਨੰੂ ਿਟੋਰ ਕਰੋ 
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ਰਗੋਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਿਕੰਤੇ ਕਿੰ ਕਰਨਾ ਬਦੰ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਜਾਾਂ ਸਫਰ ਜ਼ਿੀਨੀ ਿਾਪ੍ਦਡੰ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਿ ੇਕਾਰਣ ਬਦਲ ਜਾਣ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰ  
(Actions to be taken for Failed SterilityIndicator or Unexplained Physical Parameter 
Change) 

ਿਿੀਸਖਆ - ਕਰਤਾ:__________________________ਸਿਤੀ:_____________  

On-site ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਾਂ ਕੰਿ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿੱਿਾ ਲੋੜ ਿੁਤਾਬਕ ਕੰਿ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤ ੇਫਾਰਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਸਵਿੱਚ ਕਿੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਰ 

ਿਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨੰੂ Re-Process ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਉਹ ਿਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਜੋ ਸਪ੍ਛਲੇ ਚਿੱਕਰ ਤੇਂ 

ਪ੍ਰੋਿੈਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿੀ।  

ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਿ:  

ਉਹ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:  

ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਿਫਲਤਾ ਦੀ ਸਿਤੀ ਅਤੇ ਿਿਾਾਂ: 

(ਿਿ/ਦਦ/ਿਿਿਿ;ਘਘ:ਿਿ)  

 

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ:   

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤਖਤ:  

ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਦੀ ਸਕਿਿ / ਿਾਡਲ:  [ ] ਗਰੈਸਵਟੀ- ਸਡਿਪ੍ਲੇਿਿੈਂਟ ਜਾਾਂ ਿਟੀਿ- ਫਲਿੱਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ- ਪ੍ਲਿ  (Gravity - 

Displacement ਜਾਾਂ Steem- Flush Pressure- Pulse)   

[ ]  ਪ੍ਰੀ-ਵੈਸਕਊਿ- ਡਾਇਨੈਸਿਕ ਏਅਰ ਰੀਿਵੂਲ  (Pre- Vacuum – Dynamic Air 

Removal) 

[ ] ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਭਾਫ ਵਾਲਾ ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ (Immediate Use Steam 

Sterilizer, IUSS)  

[ ] ਹੋਰ: 

ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਿਥਾਨ:   

ਅਿਫਲਤਾ ਦੀ ਸਕਿਿ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਸਰਆਾਂ ਤੇ ਿਹੀ ਦਾ 

ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):  

[ ] ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪ੍ਾਊਚ / ਪੈ੍ਕ  

[ ] ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੀਨੀ ਿਾਪ੍ਦੰਡ  

[ ] ਅਿਫਲ ਰਿਾਇਣਕ ਸਨਗਰਾਨੀ  

[ ] ਅਿਫਲ ਜੈਸਵਕ ਸਨਗਰਾਨੀ  

[ ] ਦੂਸਸ਼ਤ ਪੈ੍ਕੇਜ (ਭਾਵ ਗੰਦੇ ਜਾਾਂ ਸਗਿੱਲੇ ਪ੍ਾਊਚ)  

[ ] ਗਲਤ ਲੇਬਸਲੰਗ  

[ ] ਓਵਰਸਫਲਡ ਿਟਰਲਾਇਜ਼ਰ (Overfilled  Sterilizer) 

[ ] ਇਕੁਇਪ੍ਿੈਂਟ ਿਟੈਸਕੰਗ (Equipment Stacking)  

[ ] ਹੋਰ: 

ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਵਿੱਚ, ਲੋਡ ਨਬੰਰ ਅਤੇ ਿਿਿੱਗਰੀ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ:  
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ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਿ – ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਉਪ੍ਕਰਣ: [ ]ਸਪ੍ਛਲੇ ਿੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਚਿੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਬਜੈਕਟ ਲੋਡ ਸਵਿੱਚ Re Process ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਿਾਰੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਨੂੰ ਿੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਓ  

[ ] ਸਪ੍ਛਲੇ ਉਿ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਚਿੱਕਰ ਦੀ ਸਿਤੀ / ਿਿਾਾਂ ਸਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ 

ਹੋਈ:  

[ ] ਸਿਰਫ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਹੋਈਆਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

[ ] ਇਿੱਕ ਸਵਕਲਸਪ੍ਕ ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤੀ ਦੇ ਿਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂ੍ਰਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ  

[ ] ਹੋਰ: 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਿ ਅਿਫਲ ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਸਨਟ: [ ] ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ  

[ ] ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਸਵਿ / ਿਰੁੰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  

[ ] ਿਰਸਵਿ ਦੀ ਸਿਤੀ  

[ ] ਹੋਰ: 

ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ: [ ] ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿੁਰੰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

[ ] ਟੈਿਟ ਪੈ੍ਕ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ: ਹਾਾਂ / ਨਹੀਂ  

[ ] Dynamic Air Removal  Sterilizer (ਖਾਲੀ ਚੈਂਬਰ ਸਵਿੱਚ ਟੈਿਟ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ)  

[ ] ਏਅਰ – ਸਡਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਿੈਿ ਚੈਲੇਂਜ ਸਡਵਾਈਿ (air detection process 

challenge device, PCD) ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ  

[ ] ਬੋਵੀ – ਸਡਕਟੈਿਟ (Bovi Dicktest) ਪੈ੍ਕ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ  

[ ] Gravity - Displacement  Sterilizer (ਟਿੈਟ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਚੈਂਬਰ 

ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਗਆ) (ਜੇ ਿਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਗਰੇਸਵਟੀ ਅਤ ੇਡਾਇਨੈਸਿਕ ਏਅਰ ਸਰਿੂਵਲ ਦੋਵ ੇ

ਚਿੱਕਰ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦੋਵਾਾਂ ਚਿੱਕਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)  

[ ] ਹੋਰ: 

https://ephisahs.albertahealthservices.ca/create-case/
https://www.albertahealthservices.ca/eph/eph.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

