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ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਫਾਈ 
Clean-up After a Flood

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਹਤ ਲਈ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹਨ? 

ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ 

ਆਮ ਿੀਵਨ ਜਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਜਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਇਹ 

ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤੁ 

ਗਿੰਦੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਈਆਾਂ ਵਸਤੂਆਾਂ ਨੂਿੰ  

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਭਾਜਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਿੱਪਰੋਂ 

ਲਿੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਾਂ, ਖਾਦ, ਕੂੜ੍ਾ, ਓਵਰਫਲੋਅ ਸੈਪਜਿਕ 

ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤ ੇਗਿੰਦਗੀ ਅਤ ੇਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ 

ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦਜੂ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ? 

ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਜਧਕਾਰੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  ਜਕਹਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂਦਾ ਜਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 

ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਿਾਓ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 

ਜਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ 

ਿਾਾਂਦੀ, ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਅਤ ੇ

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਰਜਹਿੰਦ-ਖੂਿੰਹਦ ਅਤ ੇਕੂੜੇ੍ ਦੇ ਢਕੁਵੇਂ ਜਨਪਿਾਰੇ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ।  

ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਿਨਤਕ ਿਲ ਸਪਲਾਈ ਜਸਸਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਪਲਾਈ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ 

ਲਈ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਹੈ ਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਮਿੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜਕ ਪਾਣੀ ਦਜੂ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਜਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧ ੂ

ਇਲਾਿ ਅਤ ੇਿੈਸਿਾਾਂ ਤੋਂ ਜਬਨਾਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ, HealthLinkBC File #05b ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਦੇਖ।ੋ ਿੇਕਰ 

ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਜਦਖਾਈ ਜਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀਿਾਣ-ੂਰਜਹਤ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੀਣ 

ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

HealthLinkBC File #49b ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਰੋਗਾਣ ੂਰਜਹਤ 

ਕਰਨਾ ਦੇਖ।ੋ 

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਐਸਬੈਸਟਸ ਬਾਰੇ ਸ ੂੰਤਾ ਕਰਨੀ  ਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਬਲਜਡਿੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਡਰਾਈਵਾਲ ਿਾਾਂ 

ਇਨਸੂਲੇ਼ਿਨ ਨੂਿੰ  ਹਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਿੰਨ ਲਓ ਜਕ ਉਹਨਾਾਂ ਜਵਿੱਚ 

ਐਸਬੈਸਿਸ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿੈਸਜਿਿੰਗ ਹੋਰ ਸਿੰਕੇਤ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦਿੰਦੀ। ਜਬਨਾਾਂ 

ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਿਾਾਂਚ ਕੀਤ ੇਇਹ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਸਿੰਭਵ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਜਕਸੇ 

ਇਮਾਰਤ ਿਾਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀ ਜਵਿੱਚ ਐਸਬੈਸਿਸ ਹੈ ਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। ਿੇਕਰ 

ਐਸਬੈਸਿਸ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਰਮਾਜਣਤ ਪੇ਼ੇਿਵਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਐਸਬੈਸਿਸ 

ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੂਿੰ  ਹਿਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ 

ਕਿੰਮ ਿਾਰੀ ਰਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਕਉਾਂਜਕ ਐਸਬੈਸਿਸ ਤੋਂ ਘਿੱਿ ਖਤਰਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ 

ਿਦੋਂ ਇਸਨੂਿੰ  ਛੇਜੜ੍ਆ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

HealthLinkBC File #32 ਐਸਬੈਸਿਸ: ਮੈਨੂਿੰ  ਕਦੋਂ ਜਫਕਰ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖ।ੋ 

ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰਖੱ 

ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਪਿੰਕਚਰ-ਪਰਫੂ ਅਤ ੇਵਾਿਰ-ਪਰਫੂ ਬੂਿ, ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਦਸਤਾਨੇ, ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ 

ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਅਤ ੇN95 ਵਰਗੇ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਜਫਿੱਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਜਪਰੇਿਰ 

ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਸੁਰਿੱਜਖਆ 

ਉਪਕਰਨ ਪਜਹਨੋ। 

ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਜੂ਼ਿਤ ਦਸਤਾਨੇ ਿਾਾਂ ਵਸਤੂਆਾਂ ਨਾਲ ਖੁਿੱਲਹ ੀ ਚਮੜ੍ੀ ਨੂਿੰ  

ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਜਹਨੇ ਹੋਏ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਗਰਮ 

ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਜਡਿਰਿੈਂਿ ਜਵਿੱਚ ਵਿੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  

ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿੁਿੱਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਫ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਜਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਿੰਮ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਗਰਮ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਨਹਾਉਣਾ ਿਾਾਂ ਼ਿਾਵਰ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ। ਜਕਸ ੇ

ਵੀ ਰੈ਼ਿ, ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਿਲਣ ਿਾਾਂ ਗੈਸਿਰੋਇਿੰਿਸਿਾਈਨਲ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ 

਼ੁਿਰਆੂਤ ਲਈ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਮੈਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ? 

1 ਲੀਿਰ ਪਾਣੀ ਜਵਿੱਚ 40 ਜਮਲੀਲੀਿਰ ਘਰੇਲੂ ਬਲੀਚ ਦਾ ਜਮ਼ਿਰਣ 

ਬੈਕਿੀਰੀਆ ਨੂਿੰ  ਮਾਰਨ ਅਤ ੇਉਿੱਲੀ ਨੂਿੰ  ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ 

ਕੀਿਾਣਨੂਾ਼ਿਕ ਹੈ। ਉਿੱਲੀ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਿੱਲੀਨਾ਼ਿਕ 

ਇਲਾਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਿਾਣਨੂਾ਼ਿਕਾਾਂ ਅਤ ੇਉਿੱਲੀਨਾ਼ਿਕਾਾਂ ਨੂਿੰ  

ਸਿੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਜਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਹਮੇ਼ਿਾ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ   

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਾਾਂ? 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਵਸਤੂਆਾਂ ਅਤ ੇਸਤਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਿਾਾਂ ਹਿਾ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 60 ਸੈਂਿੀਮੀਿਰ ਉਿੱਪਰ ਤਿੱਕ ਦੀ ਸਤਹਾ ਨੂਿੰ  

ਵੀ ਸਾਫ, ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਅਤ ੇਸੁਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਹਲਾਉਣਯੋਗ 

ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ 

ਜਵਿੱਚ ਆਏ ਅਪਹੋਲਸਿਰਡ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂਿੰ  ਜਕਸੇ ਪੇ਼ੇਿਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਹਿਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਮੁੜ੍ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲਿੱਡ ਇਨਸੂਲੇ਼ਿਨ, ਪਾਰਿੀਕਲਬੋਰਡ ਫਰਨੀਚਰ, 

ਗਿੱਦੇ, ਜਬਸਤਰੇ ਅਤ ੇਭਰ ੇਜਖਡੌਣੇ ਸੁਿੱਿ ਜਦਿੱਤ ੇਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਪਿੱਧਰ ਹੇਠਾਾਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇ

ਜਡਿਰਿੈਂਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਅਤੇ ਫਰ਼ਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰਗੜੋ੍ 

ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿੱਕੜ੍ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਿਾਾਂ 
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ਹੋਰ ਹੈਲਥਜਲਿੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਜਵਜ਼ਿਆਾਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

ਜਸਹਤ ਯੂਜਨਿ ਕੋਲ ਿਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਜਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਾਂ 8-1-1 

(ਿੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉਿੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਜਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾ਼ਿਾਵਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਨੂਿੰ  ਸਾਫ ਕਰ।ੋ ਸਤਹਾ ਨੂਿੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ 

ਕੀਿਾਣਨੂਾ਼ਿਕ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰ ਕਰ।ੋ ਸਫਾਈ ਼ੁਿਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ 

ਬੇਸਮੈਂਿਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ੇਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਾ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਨੂਿੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੇ 

ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਜਮਿੱਿੀ ਦੇ ਢਜਹਣ ਨੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਤੀ ਜਦਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਜਸਰਫ 20% ਪਿੰਪ ਕਰ।ੋ 

ਿਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਿ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੀ 

ਗਾਦ ਅਤ ੇਜਚਿੱਕੜ੍ ਨੂਿੰ  ਹਿਾ ਜਦਓ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਿੱਕ ਹੋਜ਼, ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ 

ਬਾਲਿੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮੋਿਾ ਸਕਰਬਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਕਾਉਣ 

ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਖੜ੍ਕੀਆਾਂ ਖੋਲਹੋ  ਅਤੇ ਿੇ ਸਿੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ 

ਫਰਨੈਸ ਿਾਾਂ ਸਿੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਹੀਿ ਚਲਾਓ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਸਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਡਿਰਿੈਂਿ ਨਾਲ ਧੋ 

ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ੋਅਤ ੇਜਫਰ ਕੀਿਾਣਨੂਾ਼ਿਕ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰ ਕਰ।ੋ 

ਸਾਰੇ ਼ੈਿਿੱਡਾਾਂ, ਗੈਰਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਜਿਨਹਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਨੂਿੰ  ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿੇ ਇਨਹਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿੋਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵ।ੇ  

ਸੈਪਸਟਕ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਸਹੂੰਦ-ਖ ੂੰਹਦ ਦੇ ਸਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?  

ਹੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਪਜਿਕ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂਿੰ  ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਿੱਿੀ 

ਨੂਿੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕ ੇਗਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਿਾਣਨੂਾ਼ਿਕ ਸੈਪਜਿਕ ਜਸਸਿਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਿੱਿ ਿਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਜਕਸੇ ਪੇ਼ੇਿਵਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਪਰੋਫੈ਼ਿਨਲ ਇਿੰਿੀਨੀਅਰ) ਿਾਾਂ 

ਰਜਿਸਿਰਡ ਆਨਸਾਈਿ ਵੇਸਿਵਾਿਰ ਪਰੈਕਿੀ਼ਿਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 

ਸੈਪਜਿਕ ਜਸਸਿਮ ਨੂਿੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।  

ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਯਾਰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 

ਹੋਈ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੂਿੰ  ਹਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱਚ ਜਨਪਿਾਰੇ 

ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਜਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ 

ਨਗਰਪਾਜਲਕਾ ਿਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਸਖਆ ਲਈ ਸਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਣੀਆਾਂ 

 ਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ? 

ਿਦੋਂ ਭੋਿਨ ਅਤ ੇਭੋਿਨ-ਸਿੰਪਰਕ ਸਤਹਾਾਂ (ਦਰਾਜ਼, ਼ੈਿਲਫ, ਕਜਿਿੰਗ ਬੋਰਡ 

ਅਤ ੇਕਾਊਾਂਿਰਿੌਪਸ) ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ ਆਉਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

 ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾ਼ਿਵਾਨ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਿ ਜਦਓ ਿੋ ਵਾਿਰਪਰੂਫ 

ਕਿੰਿੇਨਰ ਜਵਿੱਚ ਪੈਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੋਤਲ ਿਾਾਂ ਕਿੰਿੇਨਰ 

ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ 

 ਸਾਰੇ ਨਾ਼ਿਵਾਨ ਭੋਿਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਿ ਜਦਓ ਿੋ 2 ਘਿੰਜਿਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਜਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਕ 

ਮੀਿ, ਪੋਲਿਰੀ, ਅਿੰਡੇ ਅਤ ੇਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ 

 ਜਬਿਲੀ ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਪੂਰਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ  2 ਜਦਨਾਾਂ 

ਤਿੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਰਿੱਖੇਗਾ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਜਵਚਲੇ ਭੋਿਨ ਿੋ ਜਪਘਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ

2 ਘਿੰਜਿਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ 4 ਜਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੁੜ੍ ਿਮਾਉਣਾ 

ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਇਆ ਅਤ ੇਚਿੰਗੀ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਅਮਲ 

ਕਰਨਾ ਜਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਨੂਿੰ  ਘਿਾਉਣ ਜਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਫਤਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਿਨ 

ਸੁਰਿੱਜਖਆ 

 ਿੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਪਕਾਏ ਨਾ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਿਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਧੋਣ ਅਤ ੇਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੋਤਲਬਿੰਦ ਿਾਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਿਿੂੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਅਿੇ ਵੀ 20 ਸਜਕਿੰਿਾਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ, 

ਅਤ ੇ74 ਜਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 

ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਿਨਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵ ੋਿੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਭੋਿਨ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਭਾਲਣ ਿਾਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ। ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਿਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

 ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਸੀਲ, ਫੁਿੱਜਲਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਬਾ ਿਾਾਂ ਸਮਗਰੀ ਸੀਪੇਿ 

ਦੇ ਸਿੰਕੇਤ ਜਦਖਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਡਿੱਬਾਬਿੰਦ ਸਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਬਾਹਰ ਸੁਿੱਿ ਜਦਓ। ਥੋੜ੍ਹ ੇ

ਜਿਹੇ ਸਤਹ ਿਿੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਡਿੱਬਾਬਿੰਦ ਭੋਿਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਿੇਕਰ 

ਿਿੰਗਾਲ ਨੂਿੰ  ਕਿੱਪੜੇ੍ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰੀ ਿਿੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਡਿੱਜਬਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਿੱਿ ਜਦਓ ਜਕਉਾਂਜਕ ਜਪਿੰਨਹੋਲ 

ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਿੀਰੀਆ ਨੂਿੰ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਡਿੱਬੇ ਿੋ ਲੇਬਲ ਨੂਿੰ  ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਿੰਗੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵਿੱਚ ਹੁਿੰਦੇ 

ਹਨ, ਡਿੱਬੇ ਨੂਿੰ  ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਵਿੱਚ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 

ਇਸਨੂਿੰ  ਕੀਿਾਣਨੂਾ਼ਿਕ ਜਮ਼ਿਰਣ ਜਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਕਿੰਿੇਨਰ 'ਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੂਿੰ  

ਸਪ਼ਿਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਚਿੰਜਨਹਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਿੇਕਰ ਇਹ ਤੁਰਿੰਤ 

ਵਰਜਤਆ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਵੇਗਾ 

 ਸਾਰੇ ਕੁਿੱਕਵੇਅਰ, ਥਾਲੀਆਾਂ, ਬਰਤਨ, ਡਿੱਬੇ ਅਤ ੇਭੋਿਨ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ੋ

ਅਤ ੇਜਫਰ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ  

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
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https://asttbc.org/registrants/registrant-directory/
https://www.healthlinkbc.ca/food-safety-during-flood-disasters
https://www.healthlinkbc.ca/food-safety-during-flood-disasters

