אנווייזונגען וויאזוי צו וואשן וועש דורכאויס מאנקיּפאקס
פאר לאונדרי ביזנעסער
די פאלגנדע אנווייזונגען זענען געווידמעט פאר לאונדראומעטס ,דריי קלינערס און לאונדרי סערוויסעס.
מאנקיּפאקס איז אן אנשטעקיגע קראנקייט וואס ווערט פאראורזאכט דורך דעם מאנקיּפאקס ווירוס .דער ווירוס ווערט די
מערסטע אפט פארשפרייט דורכן קומען אין דירעקטע בארירונג מיט די אויסשלאג אדער וואונדן פון איינעם וואס האט
דעם ווירוס .דער ווירוס קען זיך אויך פארשפרייטן דורכן קומען אין בארירונג מיט קליידונג ,בעט געוואנט אדער אנדערע
חפצים וואס זענען גענוצט געווארן דורך מענטשן מיט מאנקיּפאקס .ספעציעלע באווארענונגען זאלן אונטערגענומען
ווערן ביים וואשן אנדערע מענטשן'ס וועש אין פאל וואס סיי וועלכע קליידער האבן דעם ווירוס אויף זיך.
געווענטליכע לאונדרי דעטערדזשענטס און דריי -קלינינג זייפן קענען גענוצט ווערן צו רייניגן קליידונג און אוועקצונעמען
דעם מאנקיּפאקס ווירוס .סטים (דאמף) קלינינג קען גענוצט ווערן פאר ספעציעל קליידער ווי פארשטעלאכצער.
איינמאל די וועש זענען ריין ,איז שוין נישטא קיין סכנה פון פארשפרייטן דעם ווירוס דורך די וועש.
נוצט פערזענליכע שוץ קליידונג ווי פאלגנד:
• טראגט א גוט-צוגעדרוקטע פנים מאסקע (די בעסטע איז אן  N95אדער  KN95מאסקע) וואס דעקט איבער
אייער נאז און מויל.
• טוט אן דיסּפאוזעבעל הענטשוך ביים אנרירן שמוציגע וועש.
• טוט אן א דיסּפאוזעבעל צודעק אדער א צודעק וואס קען געוואשן ווערן העכער אייערע קליידער ,ווי צום
ביישפיל א גאַ ון וואס דאקטוירים טראגן ביים אונטערזוכן פאציענטן ,ווען איר רירט אן שמוציגע וועש.
• ווארפט אוועק אייערע הענטשוך און צודעק אדער גאַ ון (אויב עס קען נישט אויסגעוואשן ווערן) נאך די קליידער
זענען אין די וואש מאשין אדער דריי-קלינינג מאשין.
איר דארפט נישט אנטוהן הענטשוך ,א צודעק אדער א גאַ ון ביים אנרירן ריינע וועש.
ביים וואשן וועש:
• אויב קליידער ווערן אפגעשיקט אין א זאק וואס קען געוואשן ווערן ,דאן וואשט אויס די זאק צוזאמען מיט די
שמוציגע וועש.
• האלט זיך צוריק פון שאקלען שמוציגע וועש .אויב איר דארפט עס רוקן ,צום ביישפיל ביים אפרייניגן פלעקן,
דרייט עס איבער איידעלערהייט אויפן טיש אנשטאט עס אויפהייבן און איבערדרייען.
• לייגט אריין קליידער איידעלערהייט אין די וואש מאשין אדער קליניניג מאשין.
• נוצט הייסע וואסער אדער שטעלט אן די מאשין אויף א הויכע טעמפעראטור.
• נוצט געהעריגע דיטערדזשענט .איר דארפט נישט נוצן קלארין אדער בליטש וואס שאדט נישט פאר קאלירטע
וועש.
• ווישט אפ די דרויסן פון דעם מאשין און סיי וועלכע אויבערפלאכן וואס די שמוציגע וועש האבן מעגליך
אנגערירט נוצנדיג א דיסאינפעקטענט ווייּפ.
• נעמט אראפ הענטשוך און צודעק אדער גאַ ון בעפארן אנרירן ריינע וועש ,אריינרעכענענדיג בעפארן עס
אויסטרוקענען.
• ווישט אפ אויבערפלאכן וועלכע ווערן גענוצט צו צוזאמלייגן וועש בעפארן נוצן מיט א דיסאינפעקטענט ווייּפ.
פאר א ליסטע פון רייניגונג און דיסאינפעקטענט פראדוקטן,באזוכט
.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q
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8.4.22 Yiddish

