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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އާ ގުޅިގެން ސްކޫލުގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް    19- ކޯވިޑް 
 ކުރުން 

 

މުވައްޒަފުންެގ   ެއންމެހައި  ދަރިވަރުންނާއި  ކުރުމަކީ  ޑިސްއިންފެކްޓް  ސާފުކުރުމާއި  ތަކެތި  ތަންތަނާއި  ސްކޫލުެގ 

 ކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ސަލާމަތާއި ރައް

 މައިގަނޑު މަފްހޫމްތައް 

ސައިބޯނި ައދި އެނޫންވެސް ސާފުކުރާ ބާވަތަކާއި ފެން ބޭނުންކޮށްެގން  ؛ ހިރަފުސް ފޮޅާ، ކުނި ނައްތާލުން  –:ސާފުކުރުން
ވެެއވެ. ނަމަެވސް މިޮގތަށް ސާފުކުރުމަކުން ޖަރާސީމު ސާފުކުރުމުން އެތަނަކުން ހިރަފުހާއި ޖަރާސީމުެގ އަސަރު ނައްތާލެ

 މަރެއްނުވެެއވެ. 

ބޭނުންކޮށްެގން،    –:ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން ކެމިކަލެއް  ބޭނުންކުރާ  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް  ސާފުކުރުމަށްފަހު، 

 މިޮގތަށް ސާފުކުރުމުެގ ސަބަބުން ޖަރާސީމު މަރާލައެވެ. ؛ ސާފުކުރުން

ފުސް ފޮޅާ، ތަނެއް ސާފުކުރުމަށްފަހު، ސެނިޓައިޒަރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ސެނިޓައިޒްކުރުމުން ހިރަ  –:ސެނިޓައިޒްކުރުން

 އެތަނެްއަގިއވާ ޖަރާސީމުތައް ަމދުކޮށްދެއެވެ.   

 ސާފުކުރުން 

  ޕެންޑެމިކުެގ ކުރިން ވެސް ސާފުކުރާ ުއސޫލުން ސްކޫލުެގ ހުރިހާތަނެއް ވެސް ހިރަފުސްފޮޅާ، ކުނިކަހާ،   19-ކޯވިޑް 

 ހަކު ސާފުކުރަން ާވނެއެވެ.  ކޮންމެދުވަ

ތަންތަން ސާފުކުރާނީ އާންމުކޮށް ތަންތަން ސާފުކުރާޮގތަށް ސާފުކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. ފާޚާނާ ސާފުކުރަން  
ބޭނުންކުރާ ޑިޓަރޖަންޓް، ބިއްލޫރިތައް ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، އަދި ތަޅުންަގނޑުަގއި ފެންފޮތިލައި ހިރަފުހާ،  

 ތާލާ އުސޫލުންނެވެ.  ކިލާ ނައް
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ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްދުވަހު، މުޅި ސްކޫލު އާންމުކޮށް ސާފުކުރާވަރަށް ވުރެން ބޮޑުކޮށް، )ިމސާލަކަށް ކްލާސް ތަކުެގ  
ވެސް  ކޮންމެހެން  ތަންތަން(  ފަދަ  ފިޔަތަށް  ފަންކާ  ފަހަތް،  ބޯޑުތަކުެގ  ނައްތާލުން،  ހިރަފުސް  ތަޅުންަގނޑުން 

 ސާފުކުރަންވާނެެއވެ. 

 ކުރާއިރު، ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ހުޅުވާ ަވިއ ދައުރުވާ ޮގތަށެވެ. ސާފު

 ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޑިޓަރޖަންޓާއި ސައިބޯނި ފަދަ ތަކެްއޗަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ތަކެތިކަން ޔަީގން ކުރަންވާނެއެެވ. 

އަންނައުނު ނަަގއި  އެތަކެތި  ހުރިނަމަ  އެްއޗެއް  ކަހަލަ  ދޮރުފޮތި  ޑިޓަރޖަންޓެްއ  ފަރުދާ،  ބޭނުންކުރާ  ދޮންނަން   

 ބޭނުންކޮށްެގން ދޮންނަމެޝިނުން ނުވަތަ އަތުން ދޮވެ ސާފުކޮށް ރަނަގޅަށް ހިއްކުމުން އެންމެ ރަނަގޅުވާނެެއވެ.  
 

 ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން  

 އެްއވެސް ތަނެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުެގ ކުރިން އެތަނެއް ހިރަފުސް ފޮޅާ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.   

 ންމެ ސެޝަނެއް ނިމުމުން ސްކޫލު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަންާވނެއެވެ. ކޮ

ޕެންޑެިމކާ ުގޅިެގން، ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ކެމިކަލް މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން   19-ކޮވިޑް 

  ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

ނޑައަޅާ ޑިސްއިންފެކްޓަންޓެއް ލިބެންދެން ކޮމާޝަލް  ޑިސްއިންފެކްޓަންޓަކީ ބައެއްފަހަރު ލިބުން ދަތި އެއްޗަކަށް ވާތީ، ކަ
ސްކޫލަށް   ދަރިވަރުން  ބޭނުންކުރުމުަގިއ  ބްލީޗް  ިމޮގތަށް  ކުރެވިދާނެެއވެ.  ޑިސްިއންފެކްޓް  ބޭނުންކޮށްެގން  ބްލީޗް 

ން ސްކޫލަށް  ސް ކުޑަކުރުމުެގ ޮގތުން ހުރިހާ ދޮރު/ކުޑަދޮރުތަކެއް ހުޅުވާ، ދަރިވަރުވެހާހާޒިރުވާއިރު، ބްލީޗްެގ ވަސް ވީ

 ހާޒިރުވުމުެގ ަވުގތުކޮޅެއްކުރިން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  

ަގޑިއިރަށް ވުރެން އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ެއއްޗެއްނޫނެވެ. އެހެންކަުމން ބްލީޗް ސޮލިޔުޝަން    24ބްލީޗް ސޮލިޔުޝަނަކީ  

 ޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެެވ. ހެދުމުަގއި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބޭނުންވާނޭ ވަރަށް ސޮލިޔު

 ަގއި އެވަނީެއވެ.   1ބްލީޗް ސޮލިޔުޝަން ތަްއޔާރުކުރާނޭޮގތް މިކަރުދާހުެގ ޖަދުވަލު 

 ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ހާކާފައިވާ ސާފު ފޮތިަގނޑެކެވެ. 

ެއއްޗެްއ ވެސް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށްފަހު، ޑިސްއިންފެކްޓަންޓްެގ ައސަރު އެތަނަކުން ެއއްކޮށް    ކޮންމެތަނެއްވެސް އަދި
މިނިޓު ވަންދެން މަޑުކުރުން   10ހިނކެންދެން މަޑުކުރުން ކޮންމެހެން މުހިންމުވާނެއެވެ.  ޢާންމު މިންަގނޑަކަށް  

 ލުން އެންމެ ރަނަގޅުވާނެއެވެ.  މުހިންމެވެ. އަދި ހިކުނީމާ އެތަނެއް ސާފު ފެންފޮތިަގނޑަކުން ފުހެ
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ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ   ައލްކޮހޯލް ނުވަތަ  70ޑިސްއިންފެކްޓް  ( ެގ ސޯޑިއަްމ  1000ppm% ) 0.1% އީތައިލް 

  ހުންނަ ކެމިކަލެކެވެ.  ޑްހައިޕޯ ކޮލޯރައި

ަގއި ބައިވެރިާވ  ކޮންމެ ސްކޫލެްއަގިއ ެވސް ސްކޫލް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނޭ ސާމާނާ، ޑިސްއިންފެކްޝަން މަސައްކަތު 
މުވަްއޒަފުންެގ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ސްކޫލްަގއި ލިބެން ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ  

 ސްކޫލްެގ )އެންމެ އިސްވެރިޔާ( ޕްރިންސިޕަލްެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ބޭނުންކުރު ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް  ކެމިކަލް  ބޭނުންކުރާ  މުވަްއޒަފުންެގ  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށް  ބޭނުންކުރާ  ެއ  މުަގިއ 
ރައްކާތެރިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމެއް ދޭންވާނެެއވެ. އަދި ައމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުވާން 
އަންިގ،   ރަބަރު  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފުންެގ  ެގންުގޅޭ  އެ  ެގންުގޅުުމަގއި  ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް  ވާނެެއވެ. 
ޕްލާސްޓިކް އޭޕްރަން އަދި ަގންބޫޓަށް އަރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި )ތަޅުންަގނޑު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ(،  

 މި ތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނެއެެވ.

 

 ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނޭތަންތަން 

 )ލައިބްރަރީ، ޭއވީ ރޫމް، ލެބޯޓަރީ  ކުލާހުެގ ތެރޭަގިއ އަދި ދަރިަވރުންެގ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހުންނަ ތަންތަނުެގ
ފަދަ   އަތްަގނޑު  ދޮރުެގ  ތަޅު،  ދޮރުތައް،  ކުޑަދޮރުތައް،  ބޯޑު،  އަލަމާރި،  މޭޒު،  ޮގނޑި،  ތަންތަނުެގ(  ފަދަ 

 ؛ދަރިވަރުންނާއި މުއަްއޒިފުން ާއންމުކޮށް އަތްލާ ހަދާ ހުރިހާތަނެއް

ންކުރާ ޑިޓަރޖަންޓް ބޭނުންކޮށްެގން ސާފުކުރުމަށްފަހު، ސްކޫލުެގ ފާޚާނާ، ފެނާއި އާންމުކޮށް ފާޚާނާ ސާފުކުރަން ބޭނު 
އިސްކުރުތަކެްއ،   ހުރިހާ  ފްލަޝްޓޭންކު،  އަދި  ފާޚާނާތަށި  ތަށި،  މޫނުދޮންނަ  ބޭނުންކޮށްެގން  ޑިސްއިންފެކްޓް 

ތަކާިއ  މުސްލިމްޝަވަރު، ފާޚާނާ ދޮރު، އަދި ދޮރުެގ އަތްަގނޑު، އަދިެވސް ދަރިވަރުން އަތްލެޭވޮގތަށް ހުރި ހުރިހާ އާލާތް

 ؛ ތަންތަން

ސިޑީެގ  ައތްަގނޑު/ތަޅު،  ދޮރުތަކުެގ  ކަމަށްވާ  ތަންތަން  ހުންނަ  ބޭނުންކުރާޮގތަށް  އެންމެން  ހުރިހާ  ޢާންމުކޮށް 
ރެއިލިންްގ، ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންކުރާ ކައުންޓަރު، އަދި މިނޫންވެސް ޢާންމުކޮށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް  

 ؛ންއަތްލެޭވޮގތަށް ހުންނަތަންތަ

 އިދާރީ ބޭނުންންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާތަނެއްަގއި ހުންނަ ޮގނޑި، މޭޒު، ފޯނު، ކޮމްޕިއުޓަރުެގ ކީބޯޑު، މައުސް، 

 ؛ދޮރު، ދޮރުަގއި ހުންނަ އަތްަގނޑު/ތަޅު ފަދަ ހުރިހާތަނެއް

ޮގތަށް މުޅި  ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްެގ ކިޔަަވިއދިނުން ނިމުމުން މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަންތަން، ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 
ކަށަވަރުކުރަން   މުައއްޒިފެްއ،  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ޕްރިންސިޕަލް  ސްކޫލުެގ  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރިކަން  ސާފުކޮށް  ސްކޫލް 

 ވާނެެއވެ. 
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ޑިސްއިންފެކްޓަންޓާއި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެންތަކެތި އެކަތި އަނެކައްޗާ އެްއކުރުމަކީ ކޮށްެގންވާނޭ ކަމެްއ  

 ނެވެ. ނޫން

ތަމްރީން   ބޭނުންވާ  އެކަމަށް  މުއަްއޒަފުންނަކީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުަގއި  ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމާިއ  ސްކޫލް 
ލިބިފައިވާ މުަވއްޒަފުންކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ސްކޫލުެގ ޕްރިންސިޕަލްެގ ޒިންމާެއކެވެ. މިކަމުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 . އެޑިޔުކޭޝަނުން އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ

ޤަވާއިދުން ސްކޫލް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޗެކްލިސްޓެއް ހަދައި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމުެގ  

 ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މުަވއްޒަފަކު ސްކޫލުެގ ކޮންމެ ދަންފަޅިއެްއަގއި ހުރިކަން ޕްރިނަސިޕަލް ކަށަވަރުކުރަން ވާނެެއވެ. 

 

 ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކުރުން 

ބަލިތަކުން ރަްއކާތެރި  އަރާ  ަގޔަށް  ގައިން  ދެމެހެއްޓުމާއި  ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަން  އުޅޭއިރު،  މާހައުލުަގއި  ސްކޫލް 
ވުމަށްޓަކަިއ، ިގނަ ިގނައިން ސައިބޯނިލަިއެގން އަތްދޮވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. މިޮގތުން އަތުެގ ސާފުތާހިރުކަން 

ނޭ އިންތިޒާމު ސްކޫލުަގއި ހަމަޖައްސާފައި ހުރުމުެގ އިތުރުން ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އަތް ދޮެވވޭ
ބޭނުންކުރެވޭޮގތަށް ހުންނަ ޢާންމުތަންތަނުަގއި ސެނިޓައިޒަރ ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުން އަދި  

 ޮގތުން ސެނިޓަިއޒަރ ބޭނުންކުރެވޭނޭ އިންތިޒާުމ  ބެލެނިވެރިން ވެސް އަތުެގ ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުެގ
ބަހައްޓާ ސެނިޓަިއޒަރައކީ %  ިމޮގތަށް ސްކޫލުަގއި  އަލްކަހޯލް ހުންނަ   70ސްކޫލުން ހަމަޖައްސައިދޭން ާވނެއެވެ. 

  ސެނިޓައިޒަރއެްއކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަރިަވރުންނަށް ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކުރުމުަގއި ސަމާލުވާންވީ 

 ކަންތައްތަކާއި ސަލާމަތީޮގތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް، ކިޔާދޭން ވާނެެއވެ. 

 

ތަންތަނާއި ތަކެތި ސާފުކުރުމާއި    ، ދަރިވަރަކު ނުވަތަ މުއައްޒަފަކު ބަލިވެއްޖެ ނަމަ 
 ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން  

އްޖެ ނަމަ )މިސާލަކަށް: ހުންއައުން،  ެގ ެއްއެވސް ޢަލާމާތެއް ފެނި  19-ދަރިވަރަކު ނުވަތަ މުއަްއޒަފަކުެގ ކިބައިން ކޮވިޑް 
އަށް ޕޮސިޓިްވ    19-ކަރުަގއި ރިއްސުން، ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ( ނުވަތަ ސްކޫލު މާހައުލުަގއި ހުްއޓާ ކޮވިޑް

ކުރިން   ކުރުމުެގ  ޑިސްއިންފެކްޓް  ސާފުކޮށް  އެކަހެރިކުރާތަން  ދަރިވަރަކު/މުައްއޒަފަކު،  އެ  އިނިގއްޖެނަމަ،  ވީކަން 

 ވެސް ފަރާތަކުން ެއތަން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސަމާލު ވާންވާނެެއވެ.  އެހެން އެއް 
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މިފަދަތަންތަން ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާއިރު، ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މުއައްޒަފު، ސަލާމަތީޮގތުން ައންިގ، ބޫޓު އަދި މާސްކާިއ  

 އޭޕްރަން އަޅަންވާނެެއވެ. 

ނު ތަނެއް މި އުސޫލުަގއި ބަޔާން ކުރެވިފަިއވާ މިންވަރަށް  އެކަހެރި ކުރެވޭ ފަރާތެއް އެކަހެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވު

 ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެވެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބަހަްއޓަންވާނެެއވެ.  

އެކަހެރި ކުރެވޭ ފަރާތް އަތްލި ނުވަތަ ބޭނުންކުރި ތަކެއްޗާއި ަވދެ ނިކުމެވި ތަންތަން ވީ އެންެމ އަަވސް ފުރުސަތެްއަގިއ  

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ޑިސްއިންފެކްޓް

 ކުނި ނައްތާލުން 

 ކުލާސްތަކުަގއި ހުންނަ ކުނިވަށިތަކަކީ މަދުެވެގން ސެޝަނަކު އެއް ފަހަރު ހުސްކުރާ ެއއްޗެްއސަށް ވާންވާނެއެވެ.  

 ކުނި ނައްތާލުމުެގ ކުރިން ކުނި އުކަން ބޭނުންކުރާ ކޮތަޅަށް ކުނި އެޅުމަށްފަހު ރަނަގޅަށް ބަންދުކުރަން ވާނެއެެވ. 

އުކު އަޅާފައި ކުނި  ކުނި  ދީެގން  ސަމާލުކަން  ސާފުތާހިރުކަމަށް  އަތުެގ  އަބަދުވެސް  އިރު  ހަރަކާތްތެރިވާ  ުމަގއި 

 ހުންނަކޮތަޅުަގއި އަތްލާ ކޮންމެފަހަރަކު، ރަނަގޅަށް ސައިބޯނިލައިެގން އަތް ދޮވުމަށް ސަމާލުވާން ވާނެއެވެ. 

ވާނެެއވެ. އަދި ކުނިތައް ވަށިަގނޑުތަކަށް ައޅާފަިއ  ސްކޫލުތެރޭެގ ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަން އަބަދުެވސް ދަމަހައްޓަން  

 ހުންނަ އިރު ވަށިަގނޑުެގ އަނަގމަތިން ހާމައަށް ނުފެންނަޮގތަށް ބަހައްޓަން ސަމާލުކަންދޭން ވާނެެއވެ. 
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 ޮގތް  ބްލީޗް ސޮލިޔުޝަން ތައްޔާރުކުރާނޭ
 
 

ފެނަށް  1000ލީޓަރު )  1 ▪ ްބލީޗް  ½ އެމް.އެލް.(  އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް   120 )ޖޯޑު  އެމް.އެލް.( 
 އެއްކުރުން

 ްބލީޗް ސޮލިޔުޝަން އެއްކުރުމުގައި ސަލާމަތީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުން މުހިންމެވެ.  ▪
މިގޮތުން އަންގި، މާސްކް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ްބލީޗް ބޭނުންކުރާ އިރު ލޮލުގައި  ▪

ލު ުބރައިފިނަމަ  އަތް  ުބލީޗް  ލޮލަށް  ވާނެއެވެ.  ދުރުހެލިވާން  ފެނުން    15މުން  ލޯ  ވަންދެން  މިނެޓު 
 ދޮންނާށެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ.  

އެމްއެލް ްބލީޗް   120ލީޓަރު ފެންއެޅުމަށްފަހު    1ްބލީޗް ސޮލިޔުޝަން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ާބލިދީއަކަށް   ▪
 ޅާލާށެވެ. މިނުމަށް ފަހު ފެނަށް ްބލީޗް އަ

ށް އިތުރަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު  ަކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ާބކީ ހުންނަ ްބލީޗް ސޮލިޔުޝަނ ▪
 ސިންކަށް އަޅާ ނައްތާލަން ވާނެއެވެ.

 ްބލީޗް ސޮލިޔުޝަން ބޭނުންކުރުމުގައި ސްޕްރޭކުރާ ކުދި ފުޅިއަށް އަޅައިގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.   ▪
 


