जानकारी
नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गने विभभन्न उपाएहरु मध्ये

सम्भावित कोरोना संक्रभमत व्यक्ततहरुको सम्पककमा आएका स्थान/सामाग्रि हरुको
सरसफाइ पनन महत्िपण
ु क छ। उतत स्थानहरुको सतहको सरसफाइको लाग्रग

०.५%(५००० वप.वप.एम) तलोरीन को झोल प्रयोग गने गररन्छ जुन क्ललग्रिङ पाउडर
अथिा तयाक्ससयम हाइपोतलोराइट {Ca(ocl)2} बाट बनाउन सककन्छ। ०.५% को
तलोररनको झोल बनाउन आिश्यक क्ललग्रिङ पाउडरको मात्रा ननकासने बबग्रि यस
प्रकार छ।
सामान्यतया नेपालमा

पाइने क्ललग्रिङ पाउडरमा
३०% तलोरीन हुन्छ।

०.५ % तलोरीनको

झोल ननम्न

तररकाबाट

• क्ललग्रिङ पाउडरको मात्रा (िा./भल). =(आिश्यक तलोरीन झोल

प्रनतशत/ क्ललग्रिङ पाउडरमा रहे को तलोरीनको प्रनतशत)* १०००

बनाउन सककन्छ।

जस्ततुः १ भलटर पानीमा

०.५%तलोरीनको झोल बनाउनको

को लाग्रग (०.५/३०)*१००० = १६.६
िाम क्ललग्रिङ पाउडर िाहहन्छ।

जानकारी हुनप
ु ने कुराहरुुः
१.तलोररन झोल बनाउने बबग्रि र आिश्यक साििानीहरु।
२.तलोररनको झोल प्रयोग गने स्थानहरुको छनोट एिं प्रयोग गर्ाक अपनाउनप
ु ने
सरु क्षाका विग्रिहरु।

१.तलोररन झोल बनाउने बबग्रि र आिश्यक साििानीहरु।
बिध िः
उर्ाहरणको लाग्रग १५ भलटर ०.५ % को तलोररन झोल बनाउने तररका हर्इएको छ।
१. १५ भलटरको प्लाक्स्टकको बाक्सटनमा २५० िाम

२.यसरी बननसकेको लेर्ोमा १५ भलटर पानी पुग्नेगरी
पानी थपी राम्ररी िलाउने।

रािेर लेर्ो बनाउने।

(िलाउनको लाग्रग सफा प्लाक्स्टक िा काठको लौरो प्रयोग

क्ललग्रिङ पाउडर भलने र अन्र्ाजी १ भलटर जनत पानी

गनक सककन्छ।)

०.५% तलोररनको झोल बनाउने
बबग्रि

४. ग्रथग्रिएको भागलाइ नहसलाइकन माग्रथसलो सफा
घोललाइ कुनत रं ग्रगन प्लाक्स्टकको भाँडामा िन्याइ
बबको लगाउने।

३. यसरी बनाइसकेको क्ललग्रिङ पाउडरको घोललाइ
निलाइकन पाँि भमनेट सम्म ग्रथिाउने।

(यो तलोररनको झोल प्रयोगको लाग्रग तयारी भयो)
-यसत गरी सक्जलोको लाग्रग १ के.क्ज. क्ललग्रिङ पाउडर ६० भलटर पानीमा घोलेर ०.५% तलोररनको झोल बनाउन सककन्छ।

आवश्यक साव ानीहरिः
१.तलोररनको झोल बनाउने व्याक्ततले मातस, पञ्जा लागाइ कपडामा नपने गरी िा एप्रोन
लगाइ काम गनुक पर्क छ।
२.ग्रथग्रिएर भाडोको वपिँमा रहे को िन
ु ाको लेर्ोलाई बोटबबरुिा नभएको स्थानमा िाण्डोिनी
सुरक्षक्षत साथ िन्याउनु पर्क छ।

२.तलोररनको झोल प्रयोग गने स्थानहरुको छनोट एिं प्रयोग गर्ाक अपनाउनप
ु ने
सरु क्षाका विग्रिहरु।
(क) स्िास््य केन्र हरुका साथत अन्य कायाकलयहरुमा रहे का टे िल, कुभसक, भुइ, भभत्ता, भसहिको
रे भलङ, िोकाको ह्याण्डल एिं अन्य माननसले छोइराख्ने स्थानमा रहे का सामािीहरु।
(ि) माननसको भभडभाड हुने स्थान जस्तत प्रनतक्षालय/मठ मक्न्र्र को भुइ, भभत्ता एिं कुभसकहरु।
(ग) तलोररनको झोल प्रयोग गर्ाक जथाभािी छकककनु भन्र्ा आिश्यक स्थानको पहहिान गरी
तलोररनको झोलले पछ्
ु ने यहर् सम्भि नभए मात्र छकककने।
(घ) प्रयोग गने व्याक्ततले अननिायक रुपमा व्यक्ततगत सुरक्षा किज जस्तत मातस,िस्मा,एप्रोन र
बट
ु को अननिायक प्रयोग गने।
नोटिः


जथाभावी क्लोरिन झोल छने कायय गर्ाय यस वाताविणमा िहे का मानव लगाएत सम्पण
ु य
जजवजन्तु एवं वोटबिरिा हरलाइ गजम्भि रसि गने हुार्ा आवश्यकता िुझिे मार प रयोयोग
गनह
ुय ु न रनुिो



छ।

जललधिङ पाउडिको घोल िनाउने पानीमा भौततक, िासायतनक ि सुक्ष्म जैववक रयोर्ष
ु ण मापन
गने पािाममततहर नेपाल खानेपानी गुणस्ति मापर्ण्ड २०६२ िमोजजम नभएमा यसिाट िन्ने
झोलमा हुने क्लोरिनको मार पा कमम हुने हुार्ा रयोयोग गने पानीको गुणस्ति यककन गनह
ुय ु न
रनुिो



छ।

क्लोरिन झोल िनाउर्ा आवश्यक पने जललधिङ पाउडिको मार पा घोल िनाउने पानीको
वप.एि.,पानीमा घुलेि िहे का रन्य केममकलहर जस्तै फलाम, म्यागतनज,एमोतनया साथै
सक्ष्
ु म जैववक रयोर्ष
ु णको को स न मसमा मा तनभयि हुने हुर्ा घोल िनाउने पानीमा भौततक,

िासायतनक ि सुक्ष्म जैववक रयोर्ष
ु ण मापन गने पािाममततहर नेपाल खानेपानी गुणस्ति
मापर्ण्ड २०६२ िमोजजम भएनभएको यककन गनह
ुय ु न रनुिो


छ।

जललधिङ पाउडि संञ्िय गने क्रममा संिय गने भााडा खल्
ु ला ि रमसलो स्थानमा िहे मा
जललधिङ पाउडिमा िहे को क्लोरिनको मार पा घट्ने हुर्ा हावा नतछने गिी भााडोको मुख िन्र्
गिी सख्
ु खा स्थानमा िाख्नुपर्य छ।

