
 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਪੜੇ ਧੋਣ 

ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ 
[Advice for Carers about Washing clothes at home - Punjabi] 
 

ਮਲ ਸਮੇਤ, ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਤ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਲਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ। 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹ  ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

 ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਬੈਗ ਘਰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਗ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਗ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਜਦ ਤੁਸ  ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਧੋਵੋ। 
 ਗੰਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ। 
 ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
 ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੁਲਣਯੋਗ ਬੈਗ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ। ਬਾਹਰੀ ਬੈਗ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ। 
 ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਉੱਚਤਮ ਸੰਭਵ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਹਣ ਕਰ ਸਕਣ (ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ 

60ºC ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ), ਜੈਿਵਕ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਤਰਲ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਘਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਦੋਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। 

 ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 
 ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਖਰ ਿਵੱਚ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੁਲੇ ਬੈਗ ਨੰੂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਾ 

ਿਦਓ। 
 ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਸੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ: 
 ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੰਘਾਲੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਿਸੰਕ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੇਗਾ। 
 ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਡਸਇਨਫੈਕਟਟ (ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ) ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਭ ਵ ੋ- ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਸਰਫ ਭੌਿਤਕ ਮੈਲ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਫ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਮੈਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਬਲੀਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
 ਉਬਾਲ ਕੋ ਨਾ ਧੋਵੋ - ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੰ ਗੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
ਜੇ ਤੁਸ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵੱਚਬੋਰਡ 
ਰਾਹ  ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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