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 :وبائی فلو اور ذاتی حفظان
 )حفظانہاته کا (ہينڈ ہائيجين 

  

ہنما سطور فراہم کرتی ہے۔وران ہاتهوں کی صفائی کے متعلق رکے د) وبائی فلو( انفلوئنزا پينڈيمکيہ فيکٹ شيٹ ،

 ايک بہترين دفاع: ہينڈ ہائيجين
کی انفلوئنزا کی وباء کے دوران، مناسب طور سے ہاتهوں 

کا اہتمام دراصل انفيکشن سے بچاؤ اور ) ئيجينہينڈ ہا (صفائی
 انفلوئنزا وائرس  ستون ہے۔بنيادیاہم کنٹرول کرنے کا ايک 

ہاتهوں ميں تقريبًا پانچ منٹ زندہ رہ سکتا ہے اور ٹهوس سطح 
پر دو دنوں تک۔ لہذا، يہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اکثر و 

ديگر بيشتر اپنے ہاتهوں کو صاف رکهيں تاکہ آپ خود اور 
  صحت مند رہ سکيں۔،افراد

 )ہاتهوں کيلئے محلول(حامل ہينڈ رب -الکوحل
حامل ہينڈ َرب ہاتهوں کی آلودگی صاف کرنے کا ايک -الکوحل

 ترجيحی طريقہ ہے۔ الکوحل پر مشتمل ہينڈ َرب کا )معروف(
يہاں تک کہ کسی جراثيم ُکش صابن سے (استعمال، ہاتهوں کو  

کہ ہاته ظاہری طور پر  آلودہ نہ دهونے سے بہتر ہے جب) بهی
 بهی ہوں۔ تاہم ، ہاتهوں کو صابن اور بہتے ہوئے پانی سے

 دهونا چاہيے جبکہ ہاته ظاہری طور پر  مٹی سے آلودہ الزمًا
 توليے تر/نمہوں۔ اگر بہتا ہوا پانی دستياب نہ ہو، تو پانی سے 

استعمال کرنا چاہيے تاکہ ظاہری آلودگی دور ہوجائے، جسکے 
 بيسڈ ہينڈ َرب استعمال کرنا چاہيئے۔-د الکوحلبع

 ہاتهوں کو دهونا
ہاتهوں کو دهونے،  نچوڑنے اور خشک کرنے کے ميکانکی 

عارضی جراثيم عمل کے دوران، ہاتهوں ميں موجود  زيادہ تر  
 جاتے ہيں۔ جب بهی ہاته ظاہری زائل ہو) ٹرانزينٹ بيکٹيريا(

اور بہتے پانی سے دهونا طور پر آلودہ ہوں، انہيں الزمًا صابن 
 چاہيئے۔

 کب کرنی چاہيئے) ہاتهوں کی صفائی(ہينڈ ہائيجين
 :ہينڈ  ہائيجين الزمًا کرنا چاہيئے

 مريض سے مالقات سے پہلے اور بعد ميں •
 پہلے۔نے سے دستی طريقہ کار  پر  عمل کر •
 کهانا تيار کرنے، رکهنے اور پيش يا کهانے سے پہلے۔ •
 کی ديکه بهال ميں) مائعجات(مريض کے جسمانی فلوئيڈ ز  •

مثًال ناک سنکنے ميں مريض کو مدد دينا،  (ملوث ہونے کے بعد

مريض کو رفع حاجت کرانا يا اس کے زخم کی ديکه بهال 
 سے ہونےاور  ديگر کسی بهی سرگرمی ميں منتقل ) کرنا
 پہلے۔

 پہنانے اور اتارنے کے بعد) گلَوز(دستانے  •
کہ ٹائيلٹ استعمال کرنا  کے بعد، جيسا  عملذاتی جسمانی •

 يا کسی کی ناک صاف کرنا۔
 اور  ُاسے  جب بهی ہيلته کيئر پرووائيڈر کو شک ہواور  •

  ۔ ِاس کی ضرورت ہو
جب بهی جسم کی رطوبات، اخراجات، خون اور  اتفاقًا ہاته •

ہاتوں کو الزمًا صابن اور (جسمانی مائع سے چهو جائيں 
 ۔)بہتے پانی سے دهوئيں

 ميں موجود اشياء کو ہاته لگانے کے مريض کے ماحول •
 ۔بعد

 عوامل جو ہينڈ ہائيجين پر اثرانداز ہوتے ہيں
مندرجہ ذيل عوامل ہينڈ ہائيجين کی تاثير پر اثرانداز ہوتے 

 :ہيں

سوزشی،  کے برعکس درست جلد : جلد کی حالت •
 ۔ُپرخراش، کٹی پهٹی خارشی

 سے)  انچ4/1( ملی ميٹر 3-4قدرتی طور پر ناخن : ناخن •
ناخن صاف کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، ہوئے زيادہ بڑهے 
ميں چهيد کرنے اور چهوٹے ) دستانوں(جو کہ گلَوز 

خوردبينی (ائيکروآرگينزم ناخنوں کے مقابلے ميں زيادہ م
 سکتے ہيں۔ی آماجگاہ  کا باعث ہوک) حياتيات

 صرف نيل پالش جو کہ اچهی حالت ميں، قابل قبول ہے۔ •
 منسلک اضافی ناخن ُان لوگوں کو مصنوعی ناخن يا قابل •

نہيں پہننا چاہيئں جو مريضوں کی نگہداشت کر رہے ہوں 
) خوردبينی حياتيات(رگينزم کيونکہ ايسے ناخن مائيکروآ

 کی منتقلی کا سبب پائے گئے ہيں۔
، )کڑے(انگوٹهياں اور بريسِلٹس ): زيورات(جيولری  •

ں، اور ميں حائل ہوتے ہي) ہاتهوں کی صفائی(ہينڈہائيجين 
کے وقت نہيں پہننا چاہيئے؛ ) مالقات(مريض سے رابطہ 

وجودگی کے انگوٹهياں ہاتهوں ميں مائيکروآرگينزم کی م
سوراخ پڑنے /ميں شگاف) گَلوز( اور دستانوں امکانات

  ہيں۔ بڑهاتیکے خدشات کو



 

 

2

 ہينڈہائيجن ايجنٹس
الکوحل پر مشتمل صفائی کے (بيسڈ ہينڈ َربز -الکوحل
 )محلول

آلودہ نہيں /ل ماحول ميں جہاں ظاہری طور پر ہاته ميلےکلينک •
آلودگی سے /دکهائی ديتے، ہاتهوں کو باقاعدگی سے غيرآلودہ

بيسڈ ہينڈ َربز خصوصًا تجويز -پاک  کرنے کيلئے الکوحل
 کئے جاتے ہيں۔

 عارضی خوردبينی حياتيات کا فوری خاتمہ کرتے ہيں۔ •
  طاقتوں پر مشتمل ہوتے ہيں۔ فيصد تک الکوحل کی کئی90 تا 60 •
 ۔ےپانی کے ساته استعمال نہيں ہوت •
ئے اجزا(ايموليئنٹس ان ميں ِجلد کی سوزش کم کرنے کيلئے  •

 ہوتے ہيں۔) صفائی و نرماہٹ
صابن اور پانی سے دهونے کے برعکس کم وقت صرف  •

 ہوتا ہے۔

 )مائع يا جهاگی صابن(ليکوئڈ يا فوم صوپ 
  ڈسپينسر ميں رکها جائےصابن الزمًا کسی ڈسپوزبل پمپ •
 رکهے جائيں، کيونکہ استعمال کيلئے صوپ کنٹينر اوپر نہ •

 ِان سے آلودگی کا خطرہ ہوتا ہے۔
ميں ) صحتی نگہداشت کے اداروں(ہيلته کيئر سيٹنگز  •

مريض يا رہائشی فرد کے عالوہ )/کالئنٹ(انفرادی گاہک
ٹهوس ( بار صوپ  ذاتی استعمال کيلئےکسی کيلئے بهی

 ۔ ہے نہيںائزج) صابن
 ، يا ديگر  ُان ICUانتہائی نگہداشت کی جگہوں، جيسا کہ  •

مخصوص جگہوں پر جہاں فوری نوعيت کے طريقہ ہائے 
جراثيم  (کار  انجام ديئے جاتے ہيں، اينٹی بيکٹريئل صوپ

  استعمال کئے جاسکتے ہيں۔)ُکش صابن
 ُگرکاری/ ہنرمندیتيکنيکی
 ):محلولالکوحل  ےہاتهوں کيلئ(بيسڈ ہينڈ َربز -الکوحل

اتار ديں۔ جوئلری کو ) زيورات(ہاته اور بازو سے جوئيلری  •
صاف کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور يہ الکوحل کے اينٹی 
 سيپٹک عمل سے بيکٹيريا اور وائرسوں کو چهپا ليتی ہے۔

اگر آلودہ (يقينی بنائيے کہ ہاته ظاہری طور پر صاف رہيں  •
 )پر عمل کيجيئےہوں، تو ہاته دهونے کے طريقوں 

صفائی کی مصنوعہ،  ايک يا دو مرتبہ اچهی طرح پمپ کر  •
 جيئے۔ بهر  ليکے هتيلی

مليئے، خصوصًا پهيال کر مصنوعہ کو ہاتهوں کی تمام سطح پر  •
انگليوں کی پوروں اور انگليوں کے درميان، ہاته کی پشت اور 

رہ جانے والی يہ جگہيں مبرا  انگوٹهوں کی جڑ ميں۔ صفائی سے 
 ہت عام ہيں۔ب
ہاتهوں کو اس وقت تک ملتے رہيں جبتکہ يہ مصنوعہ خشک  •

  استعمال کی جائے تواگر مناسب وضع کی مصنوعہ ۔ *ہوجائے
 سيکنڈز  لگ 20 سے 15اس عمل کو انجام دينے ميں کم از کم 

  سکتے ہيں۔
 )ہاتهوں کو دهونا(ہينڈ واشنگ 

يولری اتار ديجيئے۔  ج) زيورات(ہاته اور بازوکی جيولری  •
 اور  دهالئی کے ، کام ہے سختبہت کرنا کی صفائی 

 ميں بيکٹريا اور وائرِسز ن اکے دورانميکانکی  عمل 
 ُچهپ جاتے ہيں۔

سے گيال کيجيئے۔ گرم پانی ) گرم نہيں(ہاتهوں کو کنکنہ پانی  •
جلد پر سخت ہوتا ہے، اور  نتيجتًا يہ جلد کی خشکی کا باعث 

 ہوگا۔
صابن استعمال کيجيئے ۔ ہيلته کيئر )  جهاگیمائع يا(لکوئڈ يا فوم  •

مراکز ميں صابن کی ٹکيہ استعمال مت کيجيئےکيونکہ اس ميں 
بيکٹيريا  ڈيرہ ڈال سکتے ہيں، پهر استعمال کرنے والے ديگر  

 لوگوں ميں پهيل سکتے ہيں۔
 سيکنڈز تک ہاتهوں کی تمام سطحوں پر اچهی 15کم از کم  •

قل ہونے والے عارضی طرح  جهاگ مليئے۔ تيزی سے منت
جراثيم يا ديگر لگنے والے بيکٹيريا کو زائل ہونے کيلئے کم از 

 سيکنڈز  ہاته ملنے کا ميکانکی عمل درکار ہوتا ہے۔ 15کم 
انگليوں کی پوروں اور انگليوں کے درميان، ہاته کی پشت اور 
انگوٹهوں کی جڑ پر خصوصی توجہ ديجيئے۔ صفائی سے رہ 

 بہت عام ہيں۔جانے والی يہ جگہيں 
مسلنے کی حرکات کو استعمال کرتے ہوئے، ہاتهوں سے  •

صابن اچهی طرح کهنگاليئے۔ باقی رہ جانے واال صابن جلد کی 
 خشکی اور خراشوں کا باعث بن سکتا ہے۔ 

کو نرمی سے استعمال کرتے ہوئے ) کاغذی توليے(پيپر ٹاول  •
 ہاتهوں کو اچهی طرح خشک کيجيئے۔  پيپر ٹاول کو زور سے

 مسلنے سے جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ہاته کے  کر بند کيجيئے، تاکہ آپ  ِٹکانلکے کو پيپر ٹاول سے •

اگر  ہينڈ ايئر ڈرائر : نوٹ( سکيں۔دوبارہ آلودہ ہونے سے  بچ
نلکے ) خودکار(فری -استعمال کيا جائے، تو  اس کے ساته ہينڈ

 ۔) چاہيئےاالزمًا ہون
هنے اور  آکسيجن سے بهرپور  َرب کی افاديت قائم رک-ہينڈ *

ماحول  کی موجودگی ميں اس کے انتہائی بعيد از امکان آگ 
بڑهکنے کے خطرہ کو خارج از امکان کرنے کيلئے، مريض کو 

آالت کو چهونے سے پہلے /يا مريض کے ماحول ميں کسی چيز 
 ہاته الزمًا مکمل طور پر خشک ہونے چاہيئں۔

 مزيد معلومات کيلئے
 ئٹ پر آئيےہماری ويب سا

www.health.gov.on.ca/pandemic 
 INFOline(  1-866-801-7242(ِانفوالئن

TTY 1-800-387-5559 
 

 گورنمنٹ آف اونٹاريو کی جانب سے ادا کردہ


