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ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ:
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਨੂ ੰ ਕੰਟਰ੍ਲ
ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਦਮ
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ?
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤ� ਭੋਜਨ ਲ� ਦੇ ਹਨ। ਜੂੰਆਂ ਆਪਣੇ ਆਂਿਡਆਂ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਲੀਖਾਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂ ੰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਅੰਦਰ) ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤ� ਦੂ ਰ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਜੰਦਾ
ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੀਆਂ।
ਲੀਖ ਨੂ ੰ ਆਂਡੇ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਛੇ ਤ� ਨ� ਿਦਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂੰ ਨੂ ੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਨ
ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
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ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਿਕਵ� ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਿਸਰ ਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੂ ਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮ� ਜਦ� ਉਹ ਕੰਘੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਕਪੜੇ,
ਬੈਰੇਟਸ, ਹੈਲਮੈਟ, ਸਕਾਰਫ, ਹੈਡਫੋਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਘਰਾਂ, ਡੇਅਕੇਅਰ ਸ�ਟਰਾਂ, ਐਲੀਮ�ਟਰੀ, ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਸਕੂ ਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹਮ-ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ
ਤੁ ਲਨਾ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤ� ਜੂਆ
ੰ ਂ ਪੈਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵ� ਲੱਗਗ
ੇ ਾ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਲਗ-ਜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਿਨੰਫਾਂ ਨੂ ੰ ਲੀਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਤ� ਲਗਭਗ 1/4 ਇੰਚ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਿਕਵ� ਛੁ ਡਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣਾ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੂੰਆਂ ਤ� ਖਿਹੜਾ ਛੁ ਡਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ।
ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ (ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਨਹ�) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ� ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੇ ਅਨੇ ਕਾਂ ਬਰ੍ਾਡ
ਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ LiceMeister®* ਦੀ ਧਾਤ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $10 ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਿਪਸੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵਾਲ ਨੂ ੰ ਛੋਟ-ੇ ਛੋਟੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਨੂ ੰ ਜੜ ਤ� ਲੈ ਕੇ (ਉਪਰਲੇ ) ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਵਾਹੋ। ਿਜਵ�ਿਜਵ� ਹਰੇਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂ ੰ ਵਾਿਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਿਹੱਸੇ ਨੂ ੰ ਵਾਹ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟਰ੍ ਕ
ੈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂ ੰ ਖੋਪੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਿਦਓ। ਜੇ
ਲੀਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਘੀ ਨੂ ੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਿਗੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਅਸਾਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸ� ਨਹੁਆ
ੰ ਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ
ਖੋਪੜੀ ਦਰਿਮਆਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੀਖਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉ�ਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਨੂ ੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ
ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੂੰਆਂ ਨੂ ੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਥਾਂਵਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਿਗੱਚੀ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਜਹੜੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸ� ਨਹੁਆ
ੰ ਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ
ਖੋਪੜੀ ਦਰਿਮਆਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੀਖਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉ�ਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਨੂ ੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਲਾਜ
ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜਾਂ ਿਵੱਚ Permethrin (Nix®*) ਜਾਂ pyrethrin
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Benzyl Alcohol lotions
(ਬ�ਨਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲੋ ਸ਼ਨ) (5%) ਿਜਵ� ਿਕ Ulesfia®* ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲੀਖਾਂ ਅਤੇ ਜੂੰਆਂ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Ivermectin (ਆਇਵਰਮੈਕਿਟਨ) (0.5%) ਇਲਾਜ ਿਜਵ�
ਿਕ Sklice®* ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲੀਖਾਂ ਅਤੇ ਜੂੰਆ,ਂ ਦੋਵਾਂ, ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ Spinosad (ਸਿਪਨੋ ਸੈਡ) (0.9%) ਇਲਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ
Natroba®* ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
AirAllé®* ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਓ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:
•

ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਹਨ।

•

ਉਤਪਾਦ ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ; ਇਹ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਨੂ ੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।

•

ਹਰੇਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਹਨ, ਨੂ ੰ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

•
•

ਸ਼�ਪੂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬਾਕਸ ਨੂ ੰ ਨਾ ਵੰਡੋ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ।
ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਧਾਤ ਵਾਲੀ ਲੀਖਾਂ ਜਾਂ ਿਪਸੂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਉਦ� ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਨਹ� ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਤ� ਦੱਸ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ। ਇਸ ਸੱਤ ਤ� ਦੱਸ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੂਆ
ੰ ਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢ ਿਦਓ।

•
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ਜੇ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤਾਂ?
ਇਹ ਕੁ ਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ:
•

ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

•
•
•
•

ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਨਹ� ਿਗਆ ਸੀ।
ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਤ� ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੂੰਆਂ ਤੁ ਰੰਤ ਨਾ ਮਰਨ।
ਸਮੱਿਸਆ ਜੂੰਆਂ ਦੀ ਨਹ� ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਿਸਰਕਾ
• ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ “ਲੀਖਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਦ ਨੂ ੰ ਘੋਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
• ਮਾਇਓਨੇ ਜ਼
• ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ (ਓਲਾਈਵ ਆਇਲ)
• ਟੀ ਟਰ੍ ੀ ਆਇਲ

ਇਹ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ� ਜੂਆ
ੰ ਂ ਜਾਂ ਲੀਖਾਂ ਤ� ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਕੱਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (130F) ਿਵੱਚ ਧੋਵੋ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਹੌਟ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 20 ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁਕਾਓ।

•

ਜੂੰਆਂ ਨੂ ੰ ਖੂਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਣ ਤ� ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।

•

ਕੰਘੀਆਂ, ਬੁਰਸ਼, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬੜਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਰੇਟ ਨੂ ੰ ਪੰਜ ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਉਬਾਲੋ , ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਰਿਬੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ Lysol®
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਿਭਓ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਲੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਿਕਊਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।

* ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਨੂ ੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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