
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Paglinis at pagdidisimpekta ng 

pampublikong lugar 

 Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng gabay sa wastong paglilinis at pagdidisimpekta ng mga 

pampublikong lugar, kabilang ang mga paaralan, transportasyon, kolehiyo / unibersidad at iba pang 

mga lugar ng trabaho sa Newfoundland at Labrador. 

Mga dapat mong malaman 

• Ang mga karaniwang ginagamit na paglilinis at pagdisimpekta ay epektibo laban sa COVID-19 

• Mas mataas ang posibilidad na maging kontaminado ang mga lugar na madalas mahawakan.    

• Gumamit lamang ng mga disimpektante na mayroong Drug Identification Number (DIN). Ang DIN ay 
isang 8-numero na palatandaan na ibinigay ng Health Canada upang pagpapatunay na aprobado itong 
gamitin sa Canada. 

• Suriin ang petsa ng pag-expire ng mga produktong ginagamit at palaging sundin ang mga tagubilin ng 
tagagawa patungkol sa wastong paggamit. 

 

  

Linisan ng dalawang beses sa isang araw ang mga lugar na 

madalas mahawakan  
 Bilang karagdagan sa pangkaraniwang paglilinis, ang mga madalas mahawakan ay dapat linisan at  

disimpektahan ng dalawang beses kada araw. Lalo na pag ito ay halatang marumi. 
  Kabilang sa mga halimbawa ay ang mga door knobs, pindutan ng elevator, light switch,  
mga hawakan sa banyo, ibabaw ng mesa, riles ng hagdan, at mga touch screen at keypads. 
 

 Bilang karagdagan sa mga karaniwang paglilinis, makipag-ugnayan sa inyong organisasyon  
tungkol sa mga naitakdang patakaran o protocol patungol sa paglilinis para sa COVID-19.    



Paglinis at pagdidisimpekta ng mga pampublikong lugar 

Mga Piling 
Produkto  
Pang karaniwang 
panglinis 
 
• Ginagamit upang matanggal 

ang langis at dumi sa ibabaw 
ng mga kagamitan.  

• Karaniwang ginagamit bago 
ang pag gamit ng mga 
disimpektante. 
 

• Maaaring mabili ito na may 
halong disimpektante 

Disimpektante 

• May halong kemikal na 
nakakapatay ng mga mikrobyo 

• Gamitin ito pagkatapos linisin 
ang ibabaw ng mga kagamitan.   
 

• May nakasaad na drug 
identification number (DIN). 

Pamunas na may 
disimpektante 

• May halong pangkaraniwang 
panglinis at disimpektante.   

• Mabilis matuyo dahil sa ilang 
katangian neto. Ito ay dapat 
itapon kapag natuyo na. 
 

• Hindi ito inirerekomendang 
gamiting para sa sobrang 
madumi na bagay. 

    Ihanda ang mga produkto na (maaaring) gamitin 

• Kung maaari, gumamit ng pre-mixed ng solusyon. 

• Basahin at sundin ang mga tagubilin ng tagagawa tulad ng: 

o Tamang paghanda ng solusyon  
o Bigyan ng sapat na oras na patayin ng disimpektante ang mga mikrobyo (tingnan ang label ng 

produkto)   
o o magsuot ng iba pang kagamitan para maprotektahan ang sarili na  inirerekomenda ng 

tagagawa. 

Alamin ang virus 

Ang COVID-19 ay isang bagong virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga maliliit na patak mula sa 
pagsasalita, pagubo, o pagbahing ng isang taong positibo sa COVID-19. Maaari ito makahawa sa mga taong 
lagi natin nakakasalamuha tulad ng mga kasama sa bahay o mga tagapag-alaga. Maaari itong mabuhay sa 
iba’t ibang lugar at kagamitan, pero maaari itong patayin ng mga pang karaniwang gamit na panglinis at 
disimpektante. 
 

Maaaring magpunta sa website ng Newfoundland and Labrador Government para sa mga panibagong 
impormasyon tungol sa COVID-19: https://www.gov.nl.ca/covid-19/ 
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