
 

 

 دوست ماحول
 صفائ  

معمول یک صفائ  ےس آپ ےک گھر میں گردوغبار، 

۔  الرجی زا، اور کیمیکلز میں کیم ہو سکتی ہے

پروڈکٹس کا استعمال صفائ  کرتی وقت، محفوظ 
کریں، جو آپ یک صحت اور ماحول ےک لیں بہتی 

 ہوں۔

؟  کیا آپ جانیی ہیں
  

 

  

 عمل الئحہ
  میل اور  غبار  و  گرد   می   گھر   

 
 یک  معمول یک  چیلک

:   ےک صفائ    واےل لیبل کیس  ےس میں  ذیل مندرجہ لی 
 کریں:   انتخاب کا   پروڈکٹس محفوظ

  اشیاء یک  صفائ   اپت   خود  مشتمل پر  سوڈا  بیکنگ اور  رسکہ جیےس اجزاء گھریلو 
)نسخہ  کریں(۔  مالحظہ پر  صفحہ اگےل بنائیں

   چال  پنکھا  لیں   ےک کرت    تتں   کو   بہاؤ  ےک ہوا  اور  دیں کھول  کھڑکیاں  وقت کرتی   صفائ 
۔ دستان   لیں   ےک حفاظت یک  جلد  اپت   دیں۔  پہنیں

 ۔ دور  ےس جانوروں پالتو  اور  بچوں کو   پروڈکٹس ےک صفائ   تمام   رکھیں

   ز  ایت   کیمیائ ، ےک اس کریں۔  نہ استعمال کا   فریشت   طرح اچیھ کو   گھر   اپن   بجان 
 ڈبہ کا   سوڈا  بیکنگ لیں   ےک کرت    جذب کو   بو  دیں(۔ کھول  کھڑکیاں) رکھیں  ہوادار 

 کریں۔  استعمال

  پرآکسائیڈ  ہائیڈروجن تو  ہوں:  کرن    ہالک جراثیم ےس پر  سطحوں یک  گھر   کو   آپ اگر 
 پروڈکٹس ان کریں۔  استعمال کا   کش  جراثیم جیےس چبلی ہوا( کیا   )پتال  ہلکایا  یا  (3)%
:  یہاں لیں   ےک معلومات مزید  میں  بارے ےک طریقوں ےک استعمال محفوظ ےک  جائیں

nyscheck.org/covidمینو  ڈاؤن ُپل پر  حےص نچےل ےک صفحہ لیں   ےک کرت    ترجمہ ۔ 
۔ "Urdu" ےس "Language Select" میں    چنیں

https://nyscheck.org/covid


اپریلورژن

  ؟تھیں  مددگار  معلومات یہ کیا 
۔ پر  bit.ly/GreenCleaningRx لیں   ےک بتان   ہمیں   جائیں

وسائل
، ریاست نیویارک  یک  پروڈکٹس ےک صفائ   "حساس-پر طور  ماحولیائی " کو   اسکولوں میں
ورت ۔ ض  ،  ےک معلومات مزید   ہے  اور health.ny.gov جائیں  یہاں لیں

"choolsS Healthy and Green, ean,lC" کریں۔  تالش 

 اور  کریں  کلک  پر  "Translate" میں  گوش    ےک جانب-دائیں  اوپر  لیں   ےک کرت    ترجمہ
"Urdu" کریں۔  منتخب 

(  ےک مارت   جراثیم پر  )سطحوں کش  جراثیم ،  ےک معلومات مزید  میں  بارے ےک لیں  یہاں لیں
 :   nyscheck.org/covid جائیں

،  ےک کرت    ترجمہ کا   وسائل ان  میں  مینو  ڈاؤن ُپل نیچ   ےک صفحہ اس لیں
"Language Select" ےس "Urdu" ۔  چنیں

:  یہاں لیں   ےک معلومات مزید  nyscheck.org/rxs جائیں

اشیاء یک  صفائ   گھریلو   مقصد -ہمہ

 پائ   گرم  کپ  1
صابن سیال وال  خوشبو  بغتں  قطرے 3
 رسکہ سفید  کپ ½

کریں  شامل رس کا   لیموں تازہ اختیاری: 

ے خایل ایک کو   اجزاء ان ۔ کر   مال  میں  بوتل استر   ڈالیں
کریں۔  استعمال لیں   ےک کرت   صاف کو   سطحوں مختلف پر  گھر   اپن  

اشیاء یک  صفائ   یک  ٹائل اور  ٹب سنک،

۔ بنا  پیسٹ کا   اس کر   مال  پائ   میں  پاؤڈر  بیکنگ   لیں
 کریں۔  استعمال کا   پیسٹ اس لیں   ےک کرت   صاف کو   سطحوں
۔ طرح اچیھ  دھوئیں

https://bit.ly/GreenCleaningRx
https://health.ny.gov/
https://nyscheck.org/covid
http://www.nyscheck.org/rxs



