ਪਰਸਨਲ ਪਰੋਟੈਿਕਟਵ ਇਕੁਇਪਮ�ਟ ਉਤਾਰਨਾ

DOFFING (take off) PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਿਪਹਲ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਰੀਜ਼ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ Ensure you are at least 2 meters
from patient before beginning
ਦਸਤਾਨ�
ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਹ ਵਾਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਦਸਤਾਨ� ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਹ ੰਨੂ ਚੰ ੂਡੀ ਭਰ ਲਉ ਅਤੇ ਿਪਹਲੇ ਦਸਤਾਨ� ੰਨੂ ਉਸਾਰ ਲਉ; ਅਤੇ ਇਸ ੰਨੁ ਦਸਤਾਨ� ਪਾਏ
ਹੋਏ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ੜੀ ਰੱ ਖੋ
2. ਬਨਾ ਦਸਤਾਨ� ਵਾਲੇ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ �ਗਲ� ਨਾਲ ਦਸਤਾਨ� ਹੇਠ ਕਲਾਈ ਿਵਖੇ ਿਖਸਕਾਉ
3. ਕਲਾਈ ਤ� ਦਸਤਾਨ� ੰਨੂ ਉਤਾਰ ਲਉ ਅਤੇ ਸੱ ੁਟ ਿਦਉ
ਹੱ ਥ� ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ- ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਕਲਾਈ ਹਰ ਸਤਹ ਹਰ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

HAND HYGIENE - Clean all surfaces of hands and wrists

ਗਾਊਨ

1. ਗੰ ਢ� ਖੋਲ� ਲਉ
2. ਬਾਹਵ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤ� �ਪਰ ਿਲਆ ਕੇ ਗਾਊਨ ਨੂੰ ਗਰਦਨ
ਅਤੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤ� ਉਤਾਰ ਲਉ।
3. ਗਾਊਨ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਉ ਅਤੇ ਗਾਊਨ
ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਗਠੜੀ ਬਣਾ ਲਉ ਅਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟ
ਿਵੱ ਚ ਜ� ਆਮ ਕੂੜੇ ਿਕਰਕਟ (ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ) ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦਉ।
ਹੱ ਥ� ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ- ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਕਲਾਈ ਹਰ ਸਤਹ ਹਰ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
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ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਹ ਵਾਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਗਾਗਲ ਜ� ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਪਾਿਸਆਂ ਤ� ਜ� ਰਬੜ ਬ�ਡ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਉਤਾਰੋ।
2. ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ-ਆਮ ਕੂੜੇ ਿਕਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ।
3. ਮੁੜ ਵਰਤਣਯੋਗ-ਉਨ�� ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰ ਲਉ। ਗਾਊਨ ਉਤਾਰਨ
ਿਪਛ� ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਝਾੜ ਲਉ। ਿਗੱ ਲੇ ਨੂੰ ਿਮੰ ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ�
ਛੋਹਣਾ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ -ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਕਾਉ।
ਹੱ ਥ� ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ- ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਕਲਾਈ ਹਰ ਸਤਹ ਹਰ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
HAND HYGIENE - Clean all surfaces of hands and wrists

ਨਕਾਬ ਜ� ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ

N95 ਜ� ਇਲਾਸਟੋਮੈਿਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਤਾਰ
ਿਦਉ।
1. ਕੰ ਨ� ਦੁਆਲੇ ਲੂਪ ਜ� ਰਬੜ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸ� ਉਤਾਰ ਲਉ।
2. ਅਗ�ਹ ਨੂੰ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜ� ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਛੇਏ ਿਬਨਾ, ਆਪਣੀ ਿਸਰ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਤ� ਪੋਲੇ ਿਜਹੇ ਇਲਾਸਟਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਉ।
3. ਿਡਸਪੋਜ਼ਬ
ੇ ਲ-ਕੂੜੇ ਿਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦਉ।
4. ਇਲਾਸੋਮੈਿਰਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ� ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਭਾਲ
ਅਤੇ ਵਰਤ� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਓਐਚਐਸ (OHS) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੁਕਿਤਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
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