
 

 

আপনার বাড়ির ড়নরাপদ 
জীবাণুমুক্তকরণ  

হাইড্রাড্জন পারক্সাইড বা ড়িচ জাতীয় জীবাণুনাশক বাসা বাড়ির 
পৃষ্ঠতল বা উপড়রভাড্ের কড্রানাভাইরাসড্ক মমড্র মেলার জনয 
গুরুত্বপূণণ তড্ব  স্বাড্যযর ক্ষড়ত ও হাাঁপাড়ন যাড্ত  আরও খারাপ না 

অবশযই হয়ড্সজনয এগুড্লা ড়নরাপড্দ বযবহার করা উড়চত। 

 
 

 

 

কমণপন্থা 
 জীবাণুমুক্তকরণ কখন প্রড্য়াজন হয়? সব পড়রবার "উচ্চমাত্রায় স্পশণ হওয়া" পৃষ্ঠতলগুড্লা (দরজার হাতড্লর মড্তা)এর 

রুটিনমাড়েক জীবাণুমুক্তকরণ ড়বড্বচনা করড্ত পাড্র। মযসব বাসাবাড়িড্ত মকউ COVID-19 এ আক্রান্ত বা মকউ সম্ভাবয 
আক্রাড্ন্তর ঝুাঁ ড়কড্ত আড্েন মসসব বাসাবাড়ির জনয আমরা বযাপক জীবাণুমুক্তকরণ মকৌশল এবং অনযানয  সতকণ তার প্রড্য়াজন।   

 হাাঁপাড়নড্ত আক্রান্ত ড়শশুরা ড়িচ ও অনযানয শড়ক্তশালী রাসায়ড়নড্কর প্রড়ত ড়বড্শষত সংড্বদনশীল। এসব পণয  বাচ্চাড্দর  মেড্ক 
দডূ্র ড়নরাপড্দ সংরক্ষণ করুন। জীবাণুনাশক বযবহার করার সময়, পড়রশুদ্ধ বাতাড্সর জনয জানালা খুলুন এবং ড়শশুড্দর মসই 
জায়ো মেড্ক দডূ্র রাখুন।  

 জীবাণুমুক্ত করার আড্ে: সাবান + পাড়ন ড়দড্য় পৃষ্টতল পড়রষ্কার করুন, তারপড্র ধুড্লা ও ঝুল দরূ করড্ত শুকনাভাড্ব মুেুন। 
ধুড্লা / ঝুল ও ড়কেু জীবাণু মেড্ক মুড়ক্ত পাওয়ার জনয ড়নয়ড়মত েৃহযাড়ল পড়রষ্কাড্রর কাড্জ (তড্ব সমস্ত জীবাণু না মারড্ত), 
এই মরড়সড়পটি বযবহার কড্র মদখুন: 

   একটি জীবাণুনাশক ড়নবণাচন করুন মযমন হাইড্রাড্জন পারক্সাইড, সঠিকভাড্ব মমশাড্না  ঘড্রায়া ড়িচ বা COVID-19 এর জনয 
অনয মকাড্না EPA  অনুড্মাড়দত জীবাণুনাশক 

 হাইড্রাড্জন পারক্সাইড পৃষ্ঠতলগুড্লাত প্রড্য়াে করা মযড্ত পাড্র। মে মবাতল বযবহার করা হড্ল "ড়িম" মসটিংসটি 
বযবহার করুন ("ড়মস্ট/কুয়াশা" মসটিংস বযবহার করড্বন না)। পৃষ্ঠগুড়ল পুড্রাপুড়র শুড়কড্য় যাওয়ার সুড্যাে ড়দন (বা কােড্জর 
মতায়াড্ল ড়দড্য় এটি 6 ড়মড়নড্ের পড্র মুেুন)।

রুটিনমাড়েক পড়রষ্কাড্রর জনয সবকাড্জ বযবহারড্যােয  ড়িনার 
1 কাপ েরম পাড়ন 
3 মোাঁো েন্ধহীন তরল সাবান 
½ কাপ সাদা ড়ভড্নোর 
 
একটি খাড়ল মে মবাতড্ল উপাদানগুড্লা মমশান।  
একটি মাইড্ক্রাোইবার কাপি বা কােড্জর মতায়াড্ল ড়দড্য় আপনার বাড়ির ড়বড়ভন্ন পৃষ্ঠতল 
পড়রষ্কার করড্ত বযবহার করুন। 

https://coronavirus.health.ny.gov/protect-yourself-and-your-family-coronavirus-covid-19


সংস্করণ: এড়প্রল 2020 

 সাধারণ ঘড্রায়া বা লড়ি  ড়িচ বা বযবহার করা মযড্ত পাড্র। এটি ড়নরাপড্দ বযবহার করুন:

o অড়তমাত্রায় শড়ক্তশালী ড়িচ বযবহার করড্বন না। কখনও ড়িচ ও অযাড্মাড়নয়া বা অনয মকাড্না ড়িনজার ড়মশ্রণ করড্বন না
- এটি ড়বষাক্ত মধাাঁয়া ততড়র করড্ত পাড্র।

o সুরক্ষা: পড়রশুদ্ধ বাতাড্সর জনয জানালাগুড়ল খুলুন। গ্লাভস পরুন। ড়শশুড্দর জায়োটি মেড্ক দডূ্র রাখুন। মবড়শ পড়রমাড্ণ
ড়িচ বযবহার করা ক্ষড়তকারক হড্ত পাড্র, ড়বড্শষত হাাঁপাড়ন োকা মলাড্কড্দর জনয।

o সাবধাড্ন এটি পাতলা করুন: শীতল পাড়নর সাড্ে ড়মড়শড্য় সাবধাড্ন ড়িচটি  পাতলা করড্ত একটি োড্নল বযবহার করুন।
প্রড়তড়দন একটি নতুন বযাচ ততড়র করুন কারণ এটি সমড্য়র সাড্ে শড়ক্ত হারাড্ত পাড্র।

ড়িচ মমশাড্নার মরড়সড়প 

ছ োট ব্যোচ: 
1 চা চামচ ঘড্রায়া ড়িচ + 

1 কাপ শীতল পাড়ন

ব্ড় ব্যোচ: 
1/3 কাপ ঘড্রায়া ড়িচ + 

1 েযালন শীতল পাড়ন 

o ড়মড়শ্রত ড়িচটি ড়নরাপড্দ প্রড্য়াে করুন: ড়ভড্জ চকচড্ক না হওয়া পযণন্ত সাবধাড্ন পৃষ্ঠতড্ল প্রড্য়াে কড্র জীবাণুমুক্ত করুন।
মে মবাতল বযবহার করা হড্ল "ড়িম" মসটিংসটি বযবহার করুন ("ড়মস্ট/কুয়াশা" মসটিংস বযবহার করমবন না)।

o জীবাণুনাশক সময়: পৃষ্ঠগুড়ল সমূ্পণণ শুড়কড্য় যাওয়ার সুড্যাে ড়দন (বা একটি কােজ মতায়াড্ল ড়দড্য় 5 মেড্ক 10 ড়মড়নে
পড্র মুেুন)।

ড়রড্সাসণ 
তড্েযর জনয, পড়রদশণন করুন: 

healthychildren.org এবং অনুসন্ধান করুন "Cleaners, Sanitizers, and Disinfectants" 

cdc.gov/coronavirus এবং অনুসন্ধান করুন "Cleaning and Disinfection for Households"

এনওয়াই মস্টে ড়ডপােণ ড্মন্ট অভ মহলে এর  কােমেড্ক তেয মপড্ত পড়রদশণন করুন coronavirus.health.ny.gov. 

অনুবাদ করড্ত, উপড্রর ডামন অবড়যত ড়নড়দণষ্ট মকাণায় "Translate" ড়িক করুন এবং "Bengali" ড়নবণাচন করুন। 

আড্রা তড্েযর জনয, পড়রদশণন করুন: nyscheck.org/covid এবং nyscheck.org/rxs. 

অনুবাদ করড্ত, পৃষ্ঠার ড়নড্চ "Select Language" মমনুয মেড্ক "Bengali" ড়নবণাচন করুন। 

এই এসব  তেয  ড়ক মকাড্না উপকাড্র এড্সড্ে?  
আমাড্দর জ ানাড্ত bit.ly/SaferDisinfectingRx পড়রদশণন করুন।

http://www.healthychildren.org/
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://coronavirus.health.ny.gov/
http://www.nyscheck.org/covid
http://www.nyscheck.org/rxs
https://bit.ly/SaferDisinfectingRx

