
 
ኮረና ቫይረስ በሽታ 2019 (ኮቪድ-19) 

 
የህዝብ መሰብሰቢያዎችን ስለ ማፅዳት እና ማንፅት 

 
 

ይህ ሰነድ በኒውፍውንድላንድ እና ላብራዶር ህዝብ እሚሰበሰብባችውን ቦታዎች ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች, የመጎጎዥ 
ስፍራዎች, ኮሌጂዎች, ዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎችም የስራ ቦታዎች እንደት እደሚፀድና እንደሚያነፁ ይጠቁማል 

 
 

ምን ማዎቅ አለበዎት 
• ባብዛኛው የምንጠቀምባችው የሳሙና አይነቶች እና የኬሚካል ማፅጃዎች ኮቪድ-19ኝን ለመከላከል ውጤታማ 

ናችው 
• ብዙ የሚነካኩ ቦታዎች ሊበከሉ ይችላሉ 
• የማፅጃ ኬሚካል ሲጠቀሙ የኬሚካል መለያ ቁጥር ያለው የማፅጃ ኬሚካል ይጠቀሙ. የኬሚካሉ ማፅጃ ቁጥር 

ስምንት 
• አሀዝዎች ሲሆኑ በካናዳ ጤና መስርያ ቤት ፈቃድ እና ማረጋገጫ የተሰጣችው ናችው. 
• የሚጠቀሙበትን እቃ የአገልግሎት ማብቂያ ቀን ያስተውሉ እንዲሁም የፍብሪካውን መመርያዎች ይከተሉ 

 

 
 
ማፅዳት እና ማንፅት ለህዝባዊ ቦታዎች 
  

  

Clean frequently touched surfaces twice per day  

� In addition to routine cleaning, surfaces that have frequent contact with hands should be 
cleaned and disinfected twice per day and when visibly dirty. 

� Examples include doorknobs, elevator buttons, light switches, toilet handles, counters, 
hand rails, touch screen surfaces and keypads. 

� In addition to routine cleaning, check with your organization for any specific protocols for 
cleaning for COVID-19.   

በተደጋጋሚ የሚነኩ ቦታዎችን በቀን ሁለት ጊዜ ያፅድ 

� በየጊዜው ከምናደርጋችው ፅዳት በተጨማሪ; በእየምንነካችው እና ቁሻሻ የሚታይባችው ቦታዎች በቀን ሁለት ጊዜ 
መመፅዳት እና መንፃት አለባችው.    

� ምሳሌ ለመጥቀስ የበር እጀታዋች, የሊፍት እጀታ, ማብሪያና ማጥፊያ, የሽንት ቤት ውሀ ማፍሰሻ እጀታዎች, ቁም 
ሳጥንዎች,የደረጃ እጀታዋች, የቴሌቪዥን እሪሞት ኮንትሮል እና ቁልፎችን ይመለከታል 

� ከተለመደው ንፆህና በተጨማሪ ድርጂትዎ ስለኮቪድ-19 የሚሰጠውን የንፆህና መመርያ ይከተሉ 
 

 



ከዝርዝሩ ይምረጡ 

ማፅጃዎች 
 

• ቅባትዎችን እና ከምግብ ጋር 
የተያያዙ ነገሮችን ይበታትናል 

• ከፀረተባይ በፊት በተናጠል 
የሚያገለግል 

• ማፅጃና ፀረተባይ ኬሚካሎች 
ተቀላቅለው ሊሸጡ ይችላሉ 

 

ፀረተባይዎች 
 
• ብዙ ጀርሞችን የሚገል 

ኬሚካል አለው 
• የምንጠቀመው ቦታዎች ከፀድ 

በሀላ ነው 
• መለያ ቁጥር አለው 

ፀረተባይ መወልወያ 
 

• ማፅጃና ፀረ-ተባይወችን አንድ 
ጋርየያዘ ነው 

• ቶሎ የመድረቅ ባህሪ አለው ከደረቀ 
መጣል አለበት 

• በጣም ለቆሸሹ ቦታዎች 
መጠቀምአይመከርም 

ኬሚካልዎቹን ለመጠቀም ሲያዘጋጁ 
 

• ከተቻለ በቅድሚያ የተቀላቀሉ ኬሚካልዎችን ይግዙ 
• የፍብሪካውን መመርያዎች ካንበቡ ብሀላ 

o የኬሚካሉን ቅይጥ ባግባቡ ያዘጋጁ 
o ኬሚካሉ ጀርምዎቹን እንዲገል የተወሰነለትን ስአት ይጠብቁ (መመርያውን ያንቡ) 
o በአምራቹ የሚመከረውን እራስን የመጠበቂያ አልባሳትን ይጠቀሙኬሚ 
 

የበለጠ ስለ ቫይረሱ ይዎቁ 

ኮቪድ-19 አዲስ ቫይረስ ነው. የሚተላለፈውም በበሽታው ( በቫይረሱ) የተያዘ ሰው በሚያስለው ወይም 

በሚያስነጥሰው ጊዜ በሚያሰራጨው በአይን በማይታዬ ጥቃቅን ህዋሳት በቅርብ ባሉ ስዎች ላይ ወይንም በአንድ 

ቤት በመኖር ወይንም በመረዳዳትነው. ቫይረሱ በተለያዩ ቦታዎች መቆየት ቢችልም አብዛኝዎቹ ኬሚካሎች እና ፆረ 

ተባይዎች ሊገሉት ይችላሉ.  
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ይህ መረጃ የተዘጋጀው ከኦንታሪዎ የህዝብ ጤና መስርያ ቤት በተገኘ ፈቃድ ነው 
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