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کيیوںں  
 

• ہاتهھوںں کو صافف ررکهھنے سے اانفيیکشن پهھيیلنے   
• کی ررووکک تهھامم ہوتی ہے۔    
• ااسس ططرحح آآپپ ااپنے ليیے ااوورر ددووسرووںں کيیلئے اانفيیکشن   
• لگنے کا خطرهه کم کر سکتے ہيیں۔    

 
بک  

 
• جب آآپپ مريیض کے کمرےے/ ووااررڈڈ ميیں ددااخل   
• ہوںں يیا باہر نکليیں۔    
• سے  پہلے۔ کا کامم کرنے غذااکهھانا کهھانے يیا    
• ی) ووغيیرهه کوکپڻٹی٬، نيیپی٬، کيیتهھيیڻٹر (نل   
• ہاتهھ لگانے کے بعد۔    
• بيیت االخال سے فاررغغ ہونے کے بعد   
• کهھانسنے٬، منہہ پر ہاتهھ ررکهھ کر چهھيینکنے يیا ناکک   
• صافف کرنے کے بعد    

 
يیسےک  

 
• بيیت االخال سے فاررغغ ہونے کے بعد يیا جب ہاتهھ ووااضح   
• صابن ااوورر پانی سے ہاتهھ ددهھھھوناططورر پر گندےے ہوںں تو     
• سب سے بہتر ہے۔    
• ووااررڈڈ ميیں کئ جگہوںں پر ہاتهھوںں کيیلئے ڈڈسس اانفيیکشن   
• ہے جو سب بندووبست(جرااثيیم سے پاکک کرنے) کا     
• لوگگ ااستعمالل کر سکتے ہيیں۔    
• ڈڈسس اانفيیکشن کا محلولل کافی مقداارر ميیں ااستعمالل کريیں   
• تاکہہ يیہہ ددوونوںں ہاتهھوںں پر ااچهھی ططرحح لگ جاۓۓ۔    
• جانے تک ہاتهھوںں کو ملتے ررہيیں۔ہاتهھ خشک ہو     
• آآپپ کو عملے سے مددد مانگنے کی بهھی ددعوتت ہے۔   

 

کيیوںں  
 

• ہاتهھوںں کو صافف ررکهھنے سے اانفيیکشن پهھيیلنے   
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• ہوںں يیا باہر نکليیں۔    
• سے  پہلے۔ کا کامم کرنے غذااکهھانا کهھانے يیا    
• ی) ووغيیرهه کوکپڻٹی٬، نيیپی٬، کيیتهھيیڻٹر (نل   
• ہاتهھ لگانے کے بعد۔    
• بيیت االخال سے فاررغغ ہونے کے بعد   
• کهھانسنے٬، منہہ پر ہاتهھ ررکهھ کر چهھيینکنے يیا ناکک   
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• ووااررڈڈ ميیں کئ جگہوںں پر ہاتهھوںں کيیلئے ڈڈسس اانفيیکشن   
• ہے جو سب بندووبست(جرااثيیم سے پاکک کرنے) کا     
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• جانے تک ہاتهھوںں کو ملتے ررہيیں۔ہاتهھ خشک ہو     
• آآپپ کو عملے سے مددد مانگنے کی بهھی ددعوتت ہے۔   
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