सेनिटाइजर प्रयोग निर्दे शि
सेनिटाइजर के हो?
सेनिटाइजर, संक्रमणलाई कम गिन प्रयोग गरीिे एक रासायनिक तरलपदार्न हो। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुिे सेनिटाइजरहरू क्लोरीि, आयोनिि र
क्वाटरिरी अमोनिया यौनगकहरू (क्वाट) हुि्। िे ग्रेअसेर , साबुि, निटजेंट, ल्य्सोल, पाइि सोल, र जीवाणुरोधी तरलपदार्नहरु सेनिटाइजर
होइिि्।

तपाईंले जुिसुकै सेनिटाइजर प्रयोग गिुुभएपनि, यी कुराहरुमा आवश्यक छि्:
१. सही मात्रमा प्रयोग गररयोस्। सेनिटाइजर तय-नसमा भन्दा बनि हुिु हुुँदैि नकिनक यसले तपाईंको हातको छालामा जलि हुि सक्छ,
यो नवषाक्त हुि सक्छ, र यसले खािेकुरा को सामिमा अवशेष छोि् िसक्छ।
२. परीक्षण पट्टीको सहायताले यस् तरलपदार्न को छम्ता शक्ति जाच गर्नुहोस्। त्यह ाँ हरे क प्रक रको सेनर्ट इजरको ल नग निनिन्न
परीक्षण पनिहरू छर््। नर्र् ुत को लेबलर् तोनकए अर्नस र रासायनिक सां द्रताको प्रमानणकरण गिुनहोस्।
३. त तो प र्ी प्रयोग गर्नुहोस् , लगिग ७०-९० ° F
४. तरलपदार्न मा केिल एकमात्र रस यर् प्रयोग गर्नुहोस्। स बनर् ि अन्य कुिै रस यर्हरू र्र ख्र्नहोस् ।

प्रयोगको लानग नर्दशानिर्दे शहरू:
क्लोरीि

५०-१०० पीपीएम (१ चम्मचदे खख १ गैलि पािी)

क्वाटरिरी अर्ोनर्य

२००-४०० पीपीएर् (नर्र् ुत क नर्र्दे शर्हरू प लर् गर्नुहोस् )

आयोनिर्

१२.६ - २५ पीपीएर् (नर्र् ुत क नर्र्दे शर्हरू प लर् गर्नुहोस् )

तपाईं कसरी राम्रोसँग सनिटाईज र सफा गिु सक्नुहुन्छ ?
१. स बनर् अनि मितातो प र्ीले धनर्नहोस्।
२. सफ प र्ीले धुिुहोस ।
३.निक्कमात्रमा सेनर्ट इजर नलयेर कखम्तमा १ नमिे टसम्म सफा गर्नुहोस्।
४. सुक्खा राख्िुहोस ।

३-वटा कम्पार्ट मेंर् भएको नसन्कमा राम्ररी सफा गर्ट, तपाईंले (ड्र े र् बोड्ट हरू सहहत) को सबै भागहरू सफा गर्नटपर्ट ।
१. दे खखिे ससािा कणहरू र खािाको नसता खुकेर सफा गिुनहोस ।
२. यसल ई त तो स बनर् प र्ीले धनर्नहोस्।
३. सफा पािीले धुिुहोस ।
४. निक्कमात्रमा सेनिटाइजर नलयेर कखम्तमा १ नमिे टसम्म सफा गिुनह ोस्।
५. सुक्खा राख्िुहोस ।

निश वानशंग मेनशिमा उपकरणहरू सफा गिुका लानग, तपाईंले यसो गिु सक्नु हुन्छ:
१. दे खखिे ससािा कणहरू र खािाको नसता खुकेर सफा गिुनहोस ।
२. निश ि नशिंग र्ेनशर्को नर्र्दे शर्हरू प लर् गर्नुहोस्
३. उनित त पक्रर्क ल नग (कखम्तमा १८०° F) सेनर्ट इजर िक्रको जाुँच गर्नुहोस्।

