
 
 
 

Mpox  ہونے یک صورت میں اپنے النڈری کو محفوظ طریقے ےس دھونے کا طریقہ 
 

Mpox  جےس پہےل منیک پاکس کہا جاتا تھا( ایک متعدی بیماری ہے جو آرتھوپوکس وائرس ےک انفیکشن یک وجہ ےس ہوتی(
۔ وں،  Mpox ہے ڑ زیادہ تر وائرس ےس متاثرہ کیس شخص ےک دانوں یا چھالوں ےس براہ راست رابےط، یا اس ےک زیر استعمال کپ 

۔بسپی یا دیگر اشیاء ےک ساتھ رابےط میں آنے ےس پھی  لتا ہے
 

Mpox  پھیلنے ےک امکانات کو کم کریں 

 
ے میں دھوئے جا سکتی ہوں۔ ے پہنیں جو مشیں ڑ  یا چھاےل ہیں تو ایےس کپ 

اگر ممکن ہو تو اپنے النڈری  اگر آپ ےک جسم پر دانے
ے کا  کو خود یہ ہینڈل کریں اور دھالتے ےک لتں خود یہ اس کا نظم کریں، اور دھوئے جانے ےک قابل، میش ےک  ڑ ، کپ  بغپں

ڈراتے کلیپے کا استعمال نہ کریں اور نہ یہ اپنے النڈری دھالتے کرئے ےک لتں کیس اور کو   —النڈری بیگ کا استعمال کریں  
۔ دیں۔ اگر آپ کو اپنے النڈری دھوئے ےک لتں کیس   اپنے النڈری کو اپنے گھر میں موجود دیگر افراد یک النڈری ےس الگ رکھیں

۔دوست یا گھر ےک رک  پہنتے کو کہیں
ورت ہے تو ان ےس فیس ماسک اور ڈسپوزایبل دستانے  ن یک ضے

 
  اپنے النڈری دھوئی وقت: 

۔ • ے میں بیگ سمیت آہستہ ےس آئٹمز ڈالیں   واشنگ مشیں

 آئٹمز کو بیگ ےس نکالتی وقت ہالنے ےس گریز کریں۔   •

  گرم پاتے یا سب ےس زیادہ درجہ حرارت یک سیٹنگ کا استعمال کریں۔ •

آپ کو کلورین یا کلر سیف بلیچ، یا کوتے اور سینیٹائزر استعمال  معمول ےک استعمال واال ڈٹرجنٹ استعمال کریں۔ •
۔  ورت نہیں ہے  کرئے یک ضے

ہدایات ےک لتں آئٹم ےک لیبلز چیک   اپنے صاف، گییل النڈری کو زیادہ ےس زیادہ درجہ حرارت پر خشک کریں۔ •
 کریں۔

ے میں خشک نہیں کیا جا سکتا انہیں گھر میں ہوا ےس خشک کریں۔ایےس کوتے بیھ آئٹمز جن کو مش •  یں

کہ النڈری واےل کمرے میں ہیں تو اپنے صاف، خشک النڈری کو ڈرائر ےس باہر  •
اگر آپ النڈرومیٹ یا دورسے مشپی

، اےس براہ راست صاف بیگ میں ڈالیں اور گھر پر تہہ کریں۔    نکالیں

۔النڈری دھوئے یک جگہوں پر اپنا وقت م • اگر ممکن ہو تو اپنے النڈری دھوئے جانے اور خشک ہوئے ےک   حدود رکھیں
۔ ، یا دورسوں ےک ساتھ قرینی رابےط ےس بچنے ےک لتں باہر چےل جائیں  درمیان گھر چےل جائیں

 
ے میں  :  نہیں  وہ آئٹمز جن کو مشیں  دھویا جا سکتا ان کو اس طرح دھوئیں

۔انہیں ڈٹرجنٹ ےس سنک یا باتھ ٹب میں  •  دھوئیں

( انہیں امرییک  •  ہیں )جیےس گھڑیاں، بیلٹ اور ٹوت 
یں جو آپ ےک دانوں یا چھالوں ےک ساتھ رابےط میں آتی ے وہ چپں

( یک فہرست )جو  U.S. Environmental Protection Agency, EPAماحولیاتی تحفظ ایجنیس )
bit.ly/epa-disinfectants-list  میں دنے گتے کیس مناسب جراثیم کش کا استعمال کرئی ہوئے ) پر دستیاب ہے

 صاف کریں یا ان یک جراثیم کیسی کریں۔

۔ 21اگر انہیں گھر میں دھویا نہیں جا سکتا تو انہیں  •  دنوں ےک لتں سیل بند پالسٹک ےک تھیےل میں رکھیں
 
 

۔  NYCل ےک ارتقاء کو دیکھنے ہونے صورتحا  Urdu 1.4.23                              محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے

http://bit.ly/epa-disinfectants-list

