
 
 

      

       

  
 

            
        

 
   

        

         
           
 

           

            
    

 
          

 
           
            

 
           

              

           
         

            
 

          

           
          

       

नं ेलनमा गोडा चोपल्न	 ूग स ु े बाटा (फटःपा)को 
सफाई र िनसं ेर् ुबमण गन ूिबया सम्बिन्ध सझाव 

िडसेम्बर २००६ 
नंग से	 ु ं र् े े ूलनका धनी, सञ्चालक र कमचारीको लािग यस लखमा गोडा चोपल्न बाटा (फटःपा) र सम्बिन्धत सर 
सामामी िनसं ेर् ेबमण गन ूिबयाबार जानकारी समावेश गिरएको छ। 

माहक सावधािनÑमाहकको सुरक्षा 
1.	 माहकको गोडा र पाउको अवःथा जाँ :च गनेर्

छालामा घाउचोट देिखएको खण्डमा (िकराले टोके को, कोतािरएको, पाप्रा बसेको, अथवा अरु कु नै 
िकिसमबाट छालाको रक्षा-कवच कमजोर भएको) माहकलाई फू टबाथमा गोडा िकन चोपल्न हुन्न भनरे
सम्झाउने। 
ू	 गार (प2.	 फटबाथ सकाएर माऽ गोडाको नंग ौीं ेिडक्यूर) र मैन लगाउन सुरु गनेर्: 
गोडा चोपल्ने ू ु बाउनु े ु नै पिन कायर्बाटा (फटःपा)मा गोडा ड अिघ माहकको छालामा चोटलाग्न सक्न क
वा से ु ु ँ दैन।वा गिरन ह

नंग ौींगार (पिडक्यूर)मा गोडा चोपल्न ू टःपा)लाई िनसं र् ुं ेर्े	 े बाटा (फ बमण गनको लिग बदागत िनदशन 

ूत्यक माहकपिछ: (माहको गोडा फू टःपाबाट िनकालेपिछ कु नै िबन्द मा, जःतो िक गोडाको मािलस गदा,र् औलामा 
पािलस लगाउँ दा या अरु त्यःतै मौका छोपे र् पू ेर्

ू	 ं
र तल तोिकएको काय रा गन) 

1.	 बाटाको पिन खािलगनेर् र त्यसमा देिखएको फोहरमला हटाउनै े । 
2.	 फू टःपाकोिभऽी भाग साबुन पानीले सफागनेर् अिन फे री सफा पनीले पखालेर र पानी िरत्याउन।े
3.	 सफा गिरसके पिछ बाटाको सम्पूणर् सतहलाई वातावरण समरक्षन मन्ऽालय (EPA)ले िःवकृ त गरेको 

अःपताल िनसं ेर िनमार् ेर्शन अनु ंबमणकारी (disinfectant) ूयोग गर ताको िनद सार िनसबमण गनेर्। 
बाटाको िभत्ता र सतह १० िमने े ं ुट अथवा लबलमा तोिकएको समयसम्म िनसबमणकारीमा िभिजरहन
पछर्। 

* भु	 ू टःपा, एरजेट बिसन, पाइप-रिहत फटःपा र अन्य पानी चल्नेमरी (whirlpool) फ े ू ःपा: 
सबभन्दा उिचत िनसं  -- बाटामा सफा पानी भनेर् र िनसबमाणकारीको ठीक माऽा बमणको उपाय ं

राखेर अन गिरिदने र तोिकएको समयसम्म पानी चल्न िदने।
 

4.	 िनसं र सफा पानीले पखाल्ने।बमणपिछ पानी फाले



 
  
           

  
               

      

             

           

           
            

           
           

        
 
    
   

            

             

   
         

          
 

          

 
    

 
       

       
     

    

    

    

 
       
 

 
      

     
 

हरेक रात: 
• भु ू टःपा, एरजेट बिसन, पाइप-रिहत फटःपा र अन्य पािन चल्नेमरी (whirlpool) फ े ू ःपा: 

1.	 बाटाको िफल्टर जाली, पानी फाल्न दला, र अरु सबै िनकाल्न िमल्न पाट-पू र् िनकालेर तीमा या ती े ु े जा
पछाडी जमे े ै ेर्र बसको मला सफा गन। 

2. ॄुस ूयोग गरर साबुन या िनसं े यी पाट-पजार् घोटर सफा गनेर् (सफागनेर् िनदशअनुे बमणकारील ु े	 ेर् सार)। 
3.	 िनकािलएका पाट-पू र् पानील पखालर बाटािभऽ आ-आफ्नो ठाउमा िफतार् राख्नेजा े े	 ँ । 
4.	 लेबलको िनदु ेर्शअनसार बाटामा ु पानी भरेर वातावरण समरक्षन मन्ऽालय (EPA)ले िःवकृ त गरेको 

अःपताल िनसं े े ेबमणकारीको माऽा िमसाउन। िमिसन अन गरर १० िमनटसम्म अथवा फरक भए 

ले े े को समयसम्म पानी धु े े ेको कीटाणहरु नष्ट ुबलल तोक म्न िदन। (बाटािभऽको नािलनिलमा लुकर बस
गनर् ं ै े ु र्को लािग बाटाको पानी-फोहरा ूणाली िनसबमणको पूर समयभरी चिलरहको हनुपदछ)। 

5.	 िनसं े, पखाल्न र हावामा सक्न िदन।बमणपिछ बाटा िरत्याउन े ु े

साधारण (पानी न-घुम्ने) बाटाको लािग: 

1.	 बाटाको पािन खािल गनेर् र त्यसमा देिखएको फोहरमला हटाउनै े । 
2.	 साबुन या िनसबमणकारी लगाएर ॄु े बाटा घोट्न (सफा गनेर् िनदशन अनुं सल े ेर् सार)।
 
पखाले ेर्
र पािन िनखान
3. इपीएमा (EPA) दतार् भएको अःपताल िनसंबमणकारी पदाथले िनमाताको आदेशअनसार बाटा र् र् ु

िनसं ेर् ेट (अथवा लबे लले े को समय) सम्म िनसं र् े बाटा बमण गन। १० िमन ु तोक बमणकारी पदाथल
िभजाउने। 

4.	 बाटाको पािन िनखानेर् र सफा पिनले पखालेर हावामा सकाउनु े। 

िनसमबमणकारी पदाथर् ेबुल जानकारी को ल

अःपताल या िचिकत्सा ूयोगको लािग भनेर पदाथकोर्
ले ु े ु र्बलमा ूष्टसंग उल्लख भएको हनुपछ। त्यसमा िनम्न 

िलिखत जीवाणु ू ुनसक्छ:को सची पिन ह
ःटािफलोककस ् अिरयस 

साल्मोनेला ऐन्टेिरका 
ःयूडोमोनास एरुिजनोसा 

पदाथर् े ु	 र् ुको लबलमा इिपएको दता नं ूष्टसंग खलाइएको 
हुनुपछर्। 

ःवःथ्य सेवासंग सम्बिन्धत अन्य ठाँउको ूयोगबारे 
पिन ले ु े खु ुबलल	 लाएको हन्छ। 



 
     

              
           

            
    

 
               

             
       

 
               

               
              
             

              
            
      

 

थप महत्वपूणर् कदमहरु
 

 आफ्नो राज्यको िनदशण र िनयमनको पालना गनेर् ु नै कनै राज्यल हरक हप्ता वलपूल (whirlpool)
ेर् : क ु े े र्
यन्ऽलाई िब्लचले (bleach) सफा गरेर त्यसलाई आठ घण्टासम्म ब्लीचको सम्पकर् मा राख्नुपनेर् िनयम 

तोके का छन । नंग सलनहरुलु े राज्यको कःमे े ू हरुबाट त्यसको उल्लं् े टोलोिज िनयमन पढर आफ घन नभएको 
पक्का गनुर् पछर्। 

 सबै लबुल तथा िनदशण पु : िनसंबमणकारी पदाथको ले ेर्शको सधैं पालना गनेर् र साथैे ेर् िःतका पढ्ने र् बुल िनद
गोडा चोपाल्ने बाटाको ूयोग-पु े े बाटा निबिमयोस भन्ने ु ैिःतका पढ्न। गोडा चोपाल्न करा ध्यानमा राख्द
पदाथर् ं ेर्हरुको चािहदो र उिचत माऽा ूयोग गन। 

 आफ्नो उपकरण र यन्ऽको अवःथाबार जािन राख्न: तपाईंको गोडा चोपाल्ने वलपूल ःपाको िनयिमत े े र्
रुपमा सफाई र िनसं ै े ूणालीमा जमे े ु हटाउनको लािग मािथ उल्लेखबमण भएको छन भन र बसको जीवाण
सरसफाइका कायर् ेक सम्भवत थप कदम चल्नु ेर् ुन्छ। थप जानकारीको लािग गोडा चोपाल्नेबाह पन ह ःपा 
िनमार् र् राख्नुहोला। सरुमा इिपएमा दतार् भएको अझै उच्च ःतरको िनसबमणकारीं , जःतोतासंग सम्पक ु

िक ले ु े ु र् र् एकपटक पु
बलमा िटबी-नाशक भनर खलाइएका पदाथहरु ूयोग गनसिकन्छ। रा ूणालीको
 
िनसं े ु
बमण गिरसकपिछ िनयिमत ःयाहार र सरसफाईको लािग यस पिःतकामा िववरण गिरए बमोिजम 

अःपताल िनसं र्बमणकरीको ूयोग गन सिकन्छ। 


