
बाढीको पानीले दबेुको घरको सफाई सम्बन्धी जानकारी 

रोगहरु फैलन नदिनको लागी बाढीको पानीले िबुेको घरको सफाई र भिजेको ठाउँहरु सुकाउनु अत्यन्त 

आबश्यक छ। 

घर बादहर ननिःसंक्रमण (Disinfection)गनु ुआबश्यक छैन।(बबशेष गरी फ्लोर मुनी तथा बादहरको बगैंचा 

आिी) 

बाढीको पानीले दबुेको घरको सफाई र ननिःसंक्रमण (Disinfection) गने तररकािः 

पानीमा िबुेको घर भित्र सड्ने, गल्ने तथा ककटाणु फैलने सम्िाबना हुने िऐकोले सफाई गनु ुअत्यन्त 

आबश्यक छ। 

घरको सफाई गिाु ध्यान दिनुपने कुराहरुिः 

● हावा राम्रो संग आउने जाने गरी झ्याल ढोकाहरु खोलेर राखे्न । 

  पानीमा िबुेको घरमा केही दिन पछी फकँिा घर भित्र सड्ने, गल्ने (लेऊ लाग्ने)िएको हुन सक्छ। 

● लेऊ तथा माटो हटाई, हावा राम्रो संग आउने जाने गरी घर भित्र सुक्न दिने । 

● लेऊ तथा माटो हटाई, राम्रो संग सफाई गरीसकेपछी मात्र ननिःसंक्रमण (Disinfection)का औषधीहरु 

छरौं । 

● सफाईको क्रममा घाऊ, चोटपटक बाट बच्नको लागी पन्जा लाउने गरौं । 

● धुलो बाट बच्नको लागी मास्क लाउने गरौं । 

● सर-सफाई सकेपछी राम्रो संग हात धुने गरौं । 

सर-सफाई गने ब्यक्ततहरुको लागी जानकारी  

सर-सफाई गिाु ननम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुस ्

१. घाऊ, चोटपटकबाट संक्रमण हुन सक्ने िएकोले बभलयो पन्जा तथा तलुवा बाक्लो जुत्ता लगाएर  

सर-सफाई गरौं । 

लामो बाहुला िएको लुगा लगाई सफाईको काम गरौं । 

सफाईको क्रममा घाऊ, चोटपटक लागेको खण्डमा 

▬ घाऊ लागेको ठाऊँमा पानीले सफा गरी, ननिःसंक्रमणका औषधी लगाऔ ं। 

▬ गदहरो घाऊ अथबा घाऊमा फोहरहरु परेको खण्डमा दटटानस ्हुने डर िएकोले तुरुन्त डाक्टरलाई िेखाऔ।ं  



(दटटानस ्हुनुको कारण घाऊ, चोटपटकबाट दटटानस ्का ककटाणु शरीरमा प्रबेश गरनु हो ।यिी समयमै 

आबश्यक उपचार नगरेको खण्डमा मतृ्यु पनी हुन सक्छ । ) 

२. धुलो तथा माटोको सफाई गिाु ध्यान दिनु पने कुराहरु 

यिी धुलो तथा माटो आँखामा पसेको खण्डमा आँखाको इनफेक्शन हुने तथा मुखबाट शरीर भित्र गएमा 

घाँटी तथा छाती िखेु्न आिी हुन सक्ने िएकोले मुख र आँखामा धुलो तथा माटो पन ुबाट बचाउनु आबश्यक 

छ । 

उपायिः  

●  काम गिाु लगाउने चश्मा (Goggle) तथा मास्क लगाऔ ं। 

●  सर-सफाईको काम सकेपछी राम्रो संग हात धुने गरौं । 

आँखामा धुलो तथा माटो आदी पसेको खण्डमा 

आँखा पखालेर पनी आँखामा रगतको िाग िेखखने अथबा रगत ननस्कने िएमा तुरुन्त डाक्टरलाई िेखाऔ।ं 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


