په افغانستان کی د څاريو ساری رنځونه

٥
پاکول او تعقيم کول
)(Cleaning and Disinfection
ھرکله چه يو رنځ تشخيص او په گوته شی .نو معموآل ضرور ده چه ھغه ماحول چه څاروی
پکښی ساتل شويدی پاک او تعقيم شی تر څو د رنځ د عامل مخنيوی کوم چه پدی ماحول کی
پاتی دی ونورو څارويو ته وشی.
ددی لپاره چه يوما حول د څارويو د سکونت لپاره محفوظ شی بايد پاک او تعقيم شی.

پاکول څه دی ؟
پاکول په فزيکی ډول سره د عضوی موادو جمع کولو ته وائی مخکی لدی چه تعقيم شی .دا
ھميشه اسانه نده چه ټول چټل مواد تعقيم شی .نو بايد لمړی دغه ککړ شوی مواد جمع او ليری
شی .پاکول معموآل دوه مرحلی لری لمړی په وچ ډول او په تعقيب په المده ډول سره سرته
رسيږی .وچ پاکول دادی چه د څاروی د اوسيدلو په فرش باندی پاتی شوی مواد ،سره ،فرش،
جسد او پاتی شوی خوراکی مواد ليری کړی شی .ځکه چه زياد تره ضد د تعقيم مواد چه کله
د عضوی موادو سره يو ځای شی په ډيره چټکی سره خپل خاصيت له السه ورکوی .نو
داضروری ده تر ھغو چه ممکن وی ټول عضوی مواد له دی ماحول څخه د پاکولو په وخت
کی ليری کړو .کله چی وچ مواد پاک شی بعد له ھغی څخه ټوله ساحه بايد په اوبو پريمنځل
شی .صابون او نور ديتر جنتی )پاکونکی( مواد )لکه پودر او نور( په پاکولو کی مھم رول
لری دوی گنده کيدونکی مواد تخريب او يو څه اندازه د مايکروبونو دوژولو اثر ھم لری.
بعضی مرکبونه لکه ديتول ) (Dettoleاو اليزول ) (Lysolبا وجود ددی چه ديترجنت دی
اما په عين وخت کی زيات شمير جراثيم ھم وژنی.

تعقيم کول څه دی ؟
تعقيم کول د رنځ توليدونکو اجسامو غيری فعال کولو ته وائی .لکه کثافت شايد قابل د ليدلو نه
اوسی مگر رنځ توليدونکی عامل په کښی موجود او د نورو نوو څارويو د مبتال کيدو سبب
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کيږی .اکثرآ ضد تعقيم مواد کيمياوی مواد دی چه په تماس سره رنځ توليدونکی عامل له منځه
وړی.
دوی اکثرآ په بازار کی په اسانی سره الس ته راوړی کيدای شی .ھر يو له دوی څخه فايدی
او تاوان لر .دی الندينی جدول ته وگوری:
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د طبق د رنځ په
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استعماليږی
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له دی څخه پرته د لمر وړانگی د الترا ويلټ د اشعه و په درلودلو سره يو ډير قوی ضد
تعقيمی اثر لری او د زيات شمير جراثيمو د منځه وړلو سبب کيږی.مګرمتاسفاانه د التراويليټ
اشعی په ښه ډول په داخل کی نفوذ نشی کولی او يواځی د ھغه جراثيمو دمرگ سبب کيږی
کوم چه په سطحی برخه کی موجود اوسی.
مرطوب حرارت او فشار دواړه په اوتو کالفز ) (Autoclavesکی دسامان االتو د تعقيم لپاره
استعماليږی .وچ حرارت لکه د چوڼی د پلتی د اور په څير کوم چه ټول جراثيم له منځه وړی.
زياد تره کيمياوی ضد د تعقيم مواد د افغانستان په محلی بازارونو کی موجود دی.

د کور معمولی لوښو پريمنځلو مواد اکسيدايزونکی
) (Oxidizingاثر لری چه اکثر جراثيم له منځه وړی اما د
عضوی موادو د موجوديت په وخت کی ښه اثر نه کوی نو
ضرور ده چه لمړی لوښی د عضوی موادو څخه ښه پاک
شی .پنځه فيصده محلول د ھمدی موادو اکثر جراثيم له
منځه وړی.

ديتول ) (Dettolيو فينو ليک
) (Phenolicمرکب دی چه
دعمومی پاکوالی لپاره ښه دی .اما
دا ځينی ويروثونه لکه د طبق د
مرض ويروس له منځه نشی
وړالی.
دکور داستعمال لپاره معمول د
ايودينو او ھايدروجن پراکسايد
محلولونه ضد عفونی اثر لری او
په ټولو محلی ھټيو کی پيدا کيږی.
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