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እራስዎን እና ቤተሰብዎን 
መከላከል የሚችሉባቸው 

ጥቂት ዘዴዎች እዚህ 
ላይ ቀርበዋል።

ጀርሞች (ባክቴሪያና ቫይረሶች) 
በሚነኳቸው ወቅት ከወለሎች ላይ 

መሰራጨት እንደሚችሉ ያውቁ ነበር?

እጆችዎን 
በተደጋጋሚ 
በሳሙናና 

ውሀ ቢያንስ 
ለ20 ሰከንዶች 

ይታጠቡ።

20 ሰከንዶች.

”መልካም 
ልደት” ሙዚቃን 
ከመጀመሪያው 

እስከ መጨረሻው 
ድረስ ሁለት ጊዜ 

ይዘምሩ።

አይኖችዎን፣ 
አፍንጫዎን እና 
አፍዎን አይንኩ።

ቤተሰቤን እና እራሴን ወለሎች ላይ ከሚገኙ 
ጀርሞች እንዴት መከላከል እችላለሁ?

ጥሩ ስሜት ካልተሰማዎ 
በቤት ውስጥ ይቆዩ።
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እራስዎን እና 
ቤተሰብዎን 
መከላከል 

የሚችሉባቸው 
ጥቂት ዘዴዎች 

እዚህ ላይ 
ቀርበዋል።

”መልካም 
ልደት” ሙዚቃን 
ከመጀመሪያው 

እስከ መጨረሻው 
ድረስ ሁለት ጊዜ 

ይዘምሩ።

አይኖችዎን፣ 
አፍንጫዎን እና 
አፍዎን አይንኩ።

6 ጫማ

የፊት ጭምብል 
ይልበሱ 

እንዲሁም የ6 
ጫማ ርቀትዎን 

ይጠብቁ።

ቤተሰቤን እና እራሴን ወለሎች ላይ ከሚገኙ 
ጀርሞች እንዴት መከላከል እችላለሁ?

ጀርሞች (ባክቴሪያና ቫይረሶች) 
በሚነኳቸው ወቅት ከወለሎች ላይ 

መሰራጨት እንደሚችሉ ያውቁ ነበር?

እጆችዎን 
በተደጋጋሚ 
በሳሙናና 

ውሀ ቢያንስ 
ለ20 ሰከንዶች 

ይታጠቡ።

20 ሰከንዶች.
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አብዛኞቹን 
ጀርሞች ለማስወገድ 
በሚያጸዱበት ወቅት 
ቀጫጭን ክር/ጸጉር 

ያለው ጨርቅ ይጠቀሙ።

በቤትዎ 
ውስጥ የሚገኙ 

ወለሎችን 
በመደበኛነት 

ያጽዱ።

ሳሙና ወይም ፈሳሽ/ዱቄት ሳሙናና 
ውሀ ይጠቀሙ። በጥንቃቄ ይፈትጉ።

በሳሙናና ውሀ ያጽዱ።

በሳሙናና ውሀ ያጽዱ።

ጀርሞችን ከወለሎች ላይ ለማስወገድ 
ተመራጩ ዘዴ ምንድን ነው?

ቀጫጭን ክር/ጸጉር ያለው ጨርቅ በድጋሚ 
ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከአያንዳንዱ 

መጠቀም በኋላ ለብቻው በማጠቢያ ማሽን 
ወይም ጎድጓዳ ሳህን/ሲንክ ውስጥ ይጠቡ።



www.pehsu.net

Soap

ማጽጃዎች ጀርሞችና 
ቆሻሻን ያስወግዳሉ።

Disinfectant

ከብክለት 
ማጽጃዎች 

አበዛኞቹን ጀርሞች 
ይገድላሉ።

ማንጫ እና ኳተርነሪ አሞኒየም አደገኛ 
ሊሆኑ የሚችሉ በመደበኛነት ጥቅም ላይ 
የሚውሉ ከብክለት ማጽጃዎች ናቸው።

ከብክለት 
ማጽጃዎች 

በተሳሳተ መልኩ 
ጥቅም ላይ ከዋሉ 
የጤና ችግሮች 

ሊያስከትሉ 
ይችላሉ።

ከብክለት ማጽጃዎች 
በአንድ ሰው ሳንባ 

ወይም ጤናማ 
የመተንፈስ አቅም 

ላይ ተጽእኖ 
ሊፈጥሩ ይችላሉ።

በማጽጃዎችና ከብክለት ማጽጃዎች 
መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

ማጽጃዎች 
እና ከብክለት 
ማጽጃዎችን 

ህጻናት 
በማይደርሱበት 

ቦታ ያስቀምጡ።
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በቤት ውስጥ 
የታመመ ሰው ከሌለ 
ወለሎችን ያጽዱ።

በቤት ውስጥ የታመመ ሰው ከሌለ 
በከፍተኛ ደረጃ የሚነካኩ ወለሎችን 

ከብክለት ስለማጽዳት ያስቡ።

አይግቡ

የታመመ (ወይም 
የሚታመም) ሰው 
ካለ በጋራ ጥቅም 

ላይ የሚውሉና 
በከፍተኛ ደረጃ 

የሚነካኩ ወለሎችን 
በመጀመሪያ 

ያጽዱና ከዚያም 
ከብክለት ያጽዱ።

Disinfectant

SOAP

ሁልጊዜም ከብክለት 
ማጽጃው ስራውን 
እንዲሰራ ከብክለት 

ከማጽዳትዎ 
በፊት ያጽዱ።

መቼ ማጽዳት ወይም ከብክለት ማጽዳት 
እንዳለብኝ እንዴት አውቃለሁ?

ከብክለት ማጽጃዎችን 
አስፈላጊ በbሚሆንበት ጊዜና 

ቦታ ብቻ ይጠቀሙ።
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ከብክለት ማጽጃዎችከብክለት ማጽጃዎችን 
በሚመርጡበት ወቅት 
ለደህንነት አስተማማኝ 

አማራጮችን 
ይመልከቱ። ለደህንነት 

አስተማማኝ ነው 
ማለት ብቻ ደህንነቱ 

የተጠበቀ ማለት 
አይደለም።

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (50% C 14, 40% C12, 10% C16)

Dimenthyl Benzyl Ammonium Saccharinate, Water, 

Butane, Propane, Ethanolamine, Fragrance, 

MEA-Borate, NIPA-Borate, Ammonium Hydroxide

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

CAUTION

ከምልክቶቹ ላይ 
ፈጣን ግብአቶችን 

ይመልከቱ። 
”አደገኛ” ወይም 

”መራዥ.” 
የሚሉ ቃላት 

ያላቸው ምርቶችን 
አይጠቀሙ። ACTIVE INGREDIENTS:

Hydrogen Peroxide.................................. 1.4%

OTHER INGREDIENTS ........................ 98.6%

TOTAL .................................................... 100%

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

አስተማማኝ ፈጣን ግብአቶችን: 
ኢታኖል፣ አይሶፕሮፓኖል፣ ሀይድሮጂን 
ፐርኦክሳይድ፣ ላክቲክ አሲድ፣ ሲትሪክ 

አሲድ፣ ሶዲየም ባይሰልፌት፣ 
ፕርኦክሳክቲክ አሲድን ይመልከቱ።

SUITABLE FOR use on all hard surfaces 

where bacteria or unpleasant odors are a 

concern including Appliances, Highchairs, 

Garbage Cans, Countertops, Changing 

Tables.--------------------------------------------------

DIRECTIONS FOR USE

TO CLEAN: wet the surface with this 

spray & wipe clean. For stubborn stains, 

let stand a few more minutes. Allow to 

penetrate, then wipe clean.
TO DISINFECT & DEODORIZE: 1. Wet 

the surface with the spray (spot test to 

check surface compatibility) 2. Leave for 

10 minutes. Allow to air-dry. No rinsing or 

wiping required.

ለሁሉም ከብክለት 
ማጽጃዎች 

በምልክታቸው ላይ 
ያሉትን መመሪያዎች 

ይከተሉ።

ከEPA ድረገጽ: www.epa.gov/pesticide-
labels/dfe-certified-disinfectants 

ላይ ”ለአካባቢ እንዲስማሙ ተደርገው 
የተዘጋጁ” ግብአቶች ያሏቸው ከብክለት 

ማጽጃዎችን ሊያረጋግጡ ይችላሉ።

ወለል ላይ ይጨምሯቸውና በምርቱ 
ምልክት ላይ ለተገለጸው ጊዜ በእርጥበት 
እንዳብረቀረቁ ይተዋቸው፤ በተጨማሪም 

”የማርጠቢያ ጊዜ,” ”የማቆያ ጊዜ,” ወይም 
”የመነካኪያ ጊዜ” ስለሚሉት ይወቁ።

ለደህንነት አስተማማኝ ከብክለት 
ማጽጃዎችን እንዴት እመርጣለሁ?
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ከብክለት ማጽጃዎችን 
በሚጠቀሙበት ወቅት እራስዎን እና 
ቤተሰብዎን መከላከል የሚችሉባቸው 

የተለያዩ ዘዴዎች አሉ።

የአየር ምልልስን ከፍ ለማድረግ በተቻለ 
መጠን መስኮቶችና በሮችን ይከፋፍቱ።

ህጻናት በቅርበት 
በሚሆኑበት ወቅት 
እነዚህን ምርቶች 

አይጠቀሙ።

ማጅጃዎችን፣ 
ከብክለት ማጽጃዎችን 

እና የጽዳት 
እቃዎችን ህጻናት 
በማይደርሱባቸው 

ቦታዎች ያስቀምጡ።

ከብክለት 
ማጽጃዎችን 

በሚጠቀሙበት 
ወቅት አይኖችዎን 

ለመከላከል 
ጓንቶች እና 
መነጽሮችን 
ይጠቀሙ።

ለቤትዎና ፕሮግራምዎ በሚቀርብ 
ስልክ እና በሞባይል ስልክዎ ላይ 

የብሄራዊ የመርዝ መቆጣጠሪያ ማዕከል 
ስልክ ቁጥርን 1-800-222-1222 

መዝግበው ይያዙ። 

1-800-222-1222

ከብክለት ማጽጃዎችን እንዴት 
በአስተማማኝ ሁኔታ መጠቀም አችላለሁ?


