
GENERAL INSTRUCTION FOR LANGER HALL 

                                          STAY SAFE AND HEALTHY 
 

S. No  GENERAL INSTRUCTION 

 

1. ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ  

 ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ 

ਧੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸੇਿਾਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਵਦਆ ਂ ਵਕਸ ੇ ਿੀ ਸਤਹ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇ ਿੀ 
ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਵਿਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 

2. pwlx ਕਰੋ 
 iC`kx vyly kUhxI dI vrqoN kro[ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛ ਿੱ ਕ 

ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ, ਨਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਛਿਸਪੋਸੇਜਲ ਛਿਸ ਆ ਂ
ਨਾਲ F`ko[ 

 ਖੰਘ/ਨਿੱ ਕ ਵਗਣ, ਛ ਿੱ ਕ ਮਾਰਨ ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ bwAd itSU 

nUM sùt dyxw cwhIdw hY[ 

 ਆਪਣੀਆ ਂਅਿੱਖਾਂ, ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ  ਹਿੱਥਾਂ ਨਾਲ   ਹਣ ਤੋਂ 
ਬਚ[ੋ 

 

 



3. ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ 
ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਛਵਚ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ 1 ਮੀਿਰ ਦੀ ਉਛਚਤ ਸਮਾਜਕ 
ਦ ਰੀ ਬਣਾਓ[ 

 

 

4. ਫੁਿਕਲ 
 ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਛਦ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ FùkvIN 

ਵਾਤਾਵਰn ਅਤ ੇਛਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤ ੇਭਜੋਨ 
ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣ vyly ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਛਹਨਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਿੱ ਪੜ[ੇ 

 ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  
sw& ਕਰ,ੋ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਵਧੇਰੇ[ 

 pocy ਦੁਆਰਾ ਕੀਿਾਣ ਨਾਸਕ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਿ 
ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮਕੁਤ ਕਰੋ[ 

 

 

5.  ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਦਸਤਾਨੇ ਪਛਹਨੋ[ 

 ਹਮੇਸਾ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਸਿੀਲ ਦੇ F`kx ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 
ਤੇ F`ko[ 

 hmySw cldy pwxI iv`c brqn Dovo[ stor kIqy 
pwxI dI vrqoN nw kro[ 

 



 ਛਨਿੱਜੀ ਉਦਸੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ[ੋ 

 BWfy Aqy r`Kx vwly ਰੈਕਾਂ ਨ ੰ  ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਦਨ ਛਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਧੁਿੱ ਪ ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ[ੈ 

 

 

6. ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਮੈਟਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ 

ਹਫ਼ਤ ੇਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ ਰੋਜ਼ ਧ ੱ ਪ ਦੀ lgwE[ 

 

7.  ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲ, ਦਰਿਾਜੇ਼ ਦੀਆ ਂਨੋਕਾਂ, ਕ ਰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ 

ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਛ ਹਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰ[ੋ 

 

(Initiative taken by Akal College of Nursing and Akal Charitable Hospital, Baru Sahib) 



 

GENERAL INSTRUCTION FOR A-BLOCK(BOYS) 

STAY SAFE AND HEALTHY 

1.  ਹਿੱਥW dI ਸਫਾਈ:- 
 ਹਰ 40-60 ਛਮੰਿ ਬਾਅਦ ਘਿੱ ਿ ੋਘਿੱ ਿ 20 ਸਛਕੰਿ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਛਦਆਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
 ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ[ 
2.  ਖਾਂਸੀ ਦ ੇਨਸੀਹਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:- 

 iC`kx vyly kUhxI dI vrqoN kro[ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛ ਿੱ ਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ, ਨਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਛਿਸਪੋਸੇਜਲ ਛਿਸ ਆਂ ਨਾਲ 
F`ko[ 

 ਛਿਸਪੋਸੇਜਲ ਛਿਸ  ਖੰਘ/ਨਿੱ ਕ ਵਗਣ, ਛ ਿੱ ਕ ਮਾਰਨ vyly vrqx qoN bwAd qurMq su`t dyxy cwhIdy hn[ 

    ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਨ ੰ    ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ[ 
3.  ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ 
 ਹੋਸਿਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਛਹਬ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਛਵਚ ਦ ਛਜਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਪੇਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ 2 ਮੀਿਰ ਦੀ ਉਛਚਤ ਸਮਾਜਕ 
 ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ[ 
4.  ਿਾਕਿਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ 

 ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮ ਲੀ ਲਿੱ  ਣ ਛਜਵੇਂ ਛਕ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ਕੁਾਮ, ਗਲੇ ਛਵਚ ਖਰਾਸ, ਬੁਖਾਰ ਆਛਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ho, ਤਾਂ ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਿਾਕਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ. 



5. ਫੁਿਕਲ 
 ਹੋਸਿਲ ਦੇ ਕਮਛਰਆਂ ਛਵਚ ਛਬਸਤਰੇ ਦੇ ਛਵਚਕਾਰ (ਘਿੱਿੋ ਘਿੱ ਿ 1 ਮੀਿਰ) ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ[ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 
ਸ&wਈ ਛਜਵੇਂ ਛਕ ਬਾਥਰ ਮ ਅਤੇ ਿਾਇਲਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਛਨਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ Fu`kvIN ਦੇਖਭਾਲ[ 

 ਛਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਛਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੰਤਰ ਸਾਫ਼ 
ਕਰ[ੋ 

 ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਛਗਿੱ ਲੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੁਿੱ ਪ ਛਵਚ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ[ 

 ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਛਵਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਛਹਬ ਛਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਛਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ, 2 ਮੀਿਰ ਦੀ 
ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ[ 

 ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਰਤਨ ਧੋਵੋ[ ਸਿੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਛਵਚ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ[ 

 ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਿਲ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਆਮ ਿੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ   ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਤਹਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਿਾਣ ਨਾਸਕ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ[ 

  

 

(Initiative taken by Akal College of Nursing , Baru Sahib) 


