
पिपिइ लगाउन

पिपिइ फुकालन

महत्विूर्ण:  सावधानीका मापदण्ड सधैं कायम राख्नहोस्।

सुरपषित रूिमा व्यक्तिगत सुरषिा िोसाक (पिपिइ) लगाउने 
र फुकालने तररका

लामो बाहुला भएको, तरल िदार्ण निसे् गाउन 
लगाउनुहोस्
• नतन्किने र हातखुट्ा चलाउन कुनै बाधा नहुनेगरर गाउन ठुलो 

रहेको सुनननचित गनुनुहोस्। 
• गाउनको पछाडीको भाग आफनो घाँटी र कम्मरमा बाँध्नहोस्।

सप ््णकल वा P2/N95 मास्क लगाउनुहोस्
• आफनो कान पछाडी राख्े इलान्टिकको इन्ार, बाँध्े इन्ार वा इलान्टिकको 

पट्ीका साथ् सन्नुकल वा P2/N95 मास्कलाई आफनो निर र घाँटीको नबचमा 
सनह तररकाले बाँनधएको सुनननचित गनुनुहोस्।  

• नाक मानथ बस्ेगरर एक लनचलो पट्ी मास्कमा राख्नहोस्।
• मास्क नचउंडोको मुननसम्म पुगकेो र अनहुारमा टम्म नमलेको सुनननचित गनुनुहोस्।
• P2/N95 मास्कका लानग, ननमानुताको ्ानकारी अनरुुप आफुलाई मास्क नठक 

हुनबेारे ्ांच गनुनुहोस्।

सुरषिात्मक चस्ा/ अनुहार ढाके् पिल्ड लगाउनुहोस्
• आँखा सुरनषित राख्े चस्ा/ अनुहार ढाक्े निल्डलाई आँखा/ अनुहार ढाक्े 

गरर राख्नहोस् र आफुलाई नठक हुनेगरर नमलाउनुहोस्।
नोट: यपद तिाईलें सामान्य चस्ा लगाउनुहुन्छ भने िपन तिाईलें 

आँखा सुरपषित राखे् चस्ा लगाउनु िननेहुन्छ।

िन्ा लगाउनुहोस्
• लामो बाहुला भएको गाउनको नाडी 

छोपे्गरर तानु्होस्।

महत्विूर्ण: बिरामीको कोठा अथवा, छ भने, सङ््रमण बनयन्त्रणका लाबि प्रयोि िररने कोठा िाबहर बनस्कनु अिाडी बपबपइ फुकालनुहोस् ।

िन्ा फुकालनुहोस्
• पन्ाको बानहरी भाग दुनित भएको हुनछ। पन्ा 

खोलनहुोस् तर पन्ा खोल्ा आफनो खलुा हात दुनित हुन 
ननदन सतकनु  रहनहुोस्।

• पन्ाहरुलाई न्लिननकल फोहर फ्ाक्े ठाउँमा 
हालनुहोस्।

हात सफा 
गनु्णहोस्

गाउन फुकालनुहोस्
• गाउनको अगाडीको भाग र बाहुला दुनित भएका हुनछन्। 

इन्ार खोलनु वा तोड्नुहोस् र गाउनलाई िरीरबाट पर 
तान्ुहोस्। 

• गाउनलाई न्लिननकल फोहर फ्ाक्े ठाउँमा हालनुहोस्।

सुरषिात्मक चस्ा/ अनुहार ढाके् पिल्ड फुकालनुहोस्
• सुरषिात्मक चस्ा/ अनुहार ढाक्े निल्डको बानहरी भाग दुनित भएको हुनछ।
• आफनो निर अगाडी झुकाउँदै चस्ा/ अनुहार ढाक्े निल्डलाई फुकालनुहोस् र आफनो निरमा 

रहेको वा कानमा प्रयोग गररएका पट्ीहरुलाई नझक्ुहोस्। आफनो चस्ा/ अनुहार ढाक्े 
निल्डको बानहरी सतहलाई नछुने प्रयत्न गनुनुहोस्। 

• पुनः प्रयोग गननु सनकने सामग्ीहरुलाई पुनप्रनुिोधनका लानग ननधानुररत कने्नरमा राख्नहोस्। 
• फ्ाक् नमलने सामग्ीहरुलाई न्लिननकल फोहर फ्ाक्े ठाउँमा हालनुहोस्।

सप ््णकल वा P2/N95 मास्क फुकालनुहोस्
• सन्नुकल वा P2/N95 मास्कको अगाडीको भाग नछुनुहोस्। 
• आफनो निर अगाडी झुकाउँदै माक फुकालनुहोस्, कानको पछाडी रहेको 

इलान्टिकको इन्ार, बाँध्े इन्ार वा पट्ीहरुलाई समातेर, मास्कको 
अगाडीको भागलाई नछँुदै मास्क फुकालनुहोस्। 

• मास्कलाई फ्ाक् नमलन ेन्लिननकल फोहर फ्ाक् ेठाउँमा हालनहुोस्।

हात सफा 
गनु्णहोस्

हात सफा 
गनु्णहोस् हात सफा 

गनु्णहोस्

हात सफा 
गनु्णहोस्
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आफनो किाल बाँिेको 
सुपनपचित गनु्णहोस् र गरगहना 
हटाउनुहोस्। हात सफा 
गनु्णहोस्।
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