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2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) ကူဵစက်မှု ရှိ/မရှိ
စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှု ခဳယူေေရသူ (Person Under Investigation) (သို့မဟုတ်)
ေရာဂါကူဵစက်မှု အတည်ြြုပြီဵေသာ သူမျာဵထဳမှ
အြခာဵသူမျာဵသိ့ု ေရာဂါမကူဵစက်ေစေရဵအတွက် ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ေရဵ
(Decontamination & Disinfection) လုြ်ထုဳဵလုြ်ေည်ဵမျာဵ (၁-၂-၂၀၂၀)

၁။ ဓာတ်ခွဲခေ်ဵသုဳဵ ြစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ
၂။ သီဵြခာဵလူောခေ်ဵ (Isolation Room)
၃။ လူော၏ အိြ်ရာအသုဳဵအေဆာင်ြစ္စည်ဵမျာဵ
၄။ ကုသေရဵနှငဴ် ဓာတ်ခခ
ွဲ ေ်ဵ စွေ့်ြစ်ြစ္စည်ဵမျာဵ
၅။ လူောမျာဵ သယ်ယူြို့ေဆာင်ေရဵအတွက် အသုဳဵြြုေသာ လူောတင်ယာဉ်နှငဴ် သယ်ယူ
ြိေ
ု့ ဆာင်ေရဵြစ္စည်ဵမျာဵ
၆။ ေသဆုဵဳ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် (Dead Body)
အေထွေထွသန့်ရှင်ဵေရဵနှငဴ် ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ေရဵကို ေလဴကျငဴ်ထာဵေသာ ၀န်ထမ်ဵမျာဵက လုပ်ထုဳဵ
လုပ်နည်ဵမျာဵအတိုင်ဵ Personal Protective Equipment (PPE) အြပညဴ်အစုဳ ဝတ်ဆင်၍ ြပုလုပ်
ရမည်။
PPE ၀တ်စုဳတွင် ြါဝင်ေသာ ြစ္စည်ဵမျာဵမှာ
 လက်အိတ်မျာဵ (Gloves)
 တစ်ခါသုဳဵ လက်ရှည်အကကျ (Disposable gown)
 တစ်ခါသုဳဵ ေရှ့ဖုဳဵအကကျ (Apron)
 မျက်စိအကာအကွယ် (Goggle)
 မျက်နှာအကာအကွယ် (Face shield)
 N95 mask
 Foot cover
 Cap
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 Aerosol (အေငွ့) ထွက်ေစေသာ Procedure မျာဵကို လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ (သို့မဟုတ်) လူနာ၏
အခန်ဵ (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထာဵေသာ 2019-nCoV လူနာေစာငဴ်ေရှာက်သညဴ် ဧရိယာ
အတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာက်ပါက မျက်စအ
ိ ကာအကွယ် (Goggle)၊ မျက်နှာအကာအကွယ် (Face
shield) နှငဴ် N95 အသက်ရှူကိရိယာမျာဵ အသုဳဵြပုရမည်။
 N95 အသက်ရှူကိရိယာ တပ်သညဴ်အခါတိုင်ဵ Fit-check လုပ်ရမည်။
 လူနာ၏ အခန်ဵမှ ထွက်ခွာေသာအခါ PPE ကို စနစ်တကျ ချွတ်ပါ။

၁။ ဓာတ်ခွဲခေ်ဵသုဳဵ ြစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵအာဵ ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ြခင်ဵ
 တစ်ခါသုဳဵ ဓာတ်ခွဲခန်ဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ အာဵလုဳဵကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000
ppm) ြဖညဴ်ထာဵေသာ Container ထဲသို့ စွန့်ပစ်ပါ။
 ြပန်လည်အသုဳဵြပုေသာ ဓာတ်ခွဲခန်ဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵအာဵလုဳဵ (ဥပမာ- Centrifuge, Vortex)
စသည်တို့ကို အသုဳဵြပုပပီဵေနာက် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ
အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုဵြဖငဴ် ချက်ချင်ဵသုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ် ထာဵပါ။ ထိ့ေ
ု နာက် ေရဝတ်ြဖငဴ်
ထပ်မဳသုတ်ပါ။
 Analyzer စက်မျာဵ၏ မျက်နှာြပင်ကို ၇၀% အီသေနာ (70% Ethanol Solution) ဆွတ်ထာဵေသာ
အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုဵြဖငဴ် သုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ် ထာဵပါ။ Analyzer စက်မျာဵ၏ အတွငဵ် ပိုငဵ်
သန့်စင်မှုအတွက် အသုဳဵြပုသူလက်စွဲ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကကာဵချက်တွင် ပါရှိေသာ
သန့်စင်ေဆဵရည် (သို့မဟုတ်) ပိုဵသတ်ေဆဵမျာဵကို အသုဳဵြပုပါ။
 Centrifuge အတွင်ဵ ေသွဵနှငဴ်ခန္ဓာကိုယ်အရည်မျာဵ ယိုဖတ
ိ ်မှုကို သေ့်စင်ြခင်ဵ
 Aerosol (အေငွ့) မျာဵ ပငိမ်သက်ေစရန် Centrifuge အဖုဳဵအာဵ မိနစ် (၃၀) ခန့် ပိတ်ထာဵပါ။
 ကျ ိုဵပဲဴေနေသာ ဖန်စ (Glassware) (ရှိခဲဴလျှင်) လက်အိတ်ဝတ်ပပီဵ Forceps ြဖငဴ် ဖယ်ရှာဵ၍
Sharp Box Container ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထညဴ်ပါ။ မကွဲေသာ Tube မျာဵကို ေသချာစွာ ဖယ်ရှာဵပပီဵ
1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm) ြဖငဴ် အနည်ဵဆုဳဵ မိနစ် (၃၀) ကကာေအာင် စိမ်ေပဵပါ။
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 Rotor (သို့မဟုတ်) Bucket ကို 1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ
အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုဵခင်ဵထာဵေသာ Autoclavable ဗန်ဵထဲတွင် ထညဴ်ပပီဵ BSC Class II
အတွင်ဵထညဴ၍
် ေအာက်ပါတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ပါ။


ညစ်ေပေနေသာ Rotor သို့မဟုတ် Bucket ကို 1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm)
ြဖငဴ် အြပညဴြ် ဖညဴ်ပါ။ အနည်ဵဆုဳဵ မိနစ် (၃၀) ကကာ ထာဵပပီဵေနာက် အဆိုပါ solution ကို
သွန်ပါ။ ထို့ေနာက် ဆပ်ြပာ၊ ေရ တိြု့ ဖငဴ် ေဆဵေကကာပါ။



Centrifuge ၏ အြပင်ဘက် မျက်နှာြပင်ကို 1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm)
ဆွတ်ထာဵေသာ အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုဵြဖငဴ် သုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ်ထာဵပါ။ ထိ့ေ
ု နာက်
ေရြဖငဴ် ထပ်မဳသန့်စင်ပါ။



Autoclavable ဗန်ဵကို အသုဳဵြပုပပီဵေသာအခါ Autoclave ြပုလုပ်ပါ။

၂။ သီဵြခာဵလူောခေ်ဵ (Isolation Room) အာဵ ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ြခင်ဵ
 သီဵြခာဵလူနာခန်ဵမျာဵကို ပိုဵသတ်ေဆဵအေငွ့မှုတ်ြခင်ဵ (Fumigation, Fogging) မြပုလုပ်ရ။
 Suspected Case ေေထိုင်အသုဳဵြြုခဲဴေသာ ဟိုတယ်အခေ်ဵ/ အခေ်ဵကို ဓာတ်ခွဲအေြဖရသည်အထိ
လုဵဳ ဝြိတ်ထာဵပြီဵ Suspected Case မှ Confirmed Case အြဖစ် ဓာတ်ခွဲအေြဖြဖငဴ် ေရာဂါ
ကူဵစက်မှု အတည်ြြုပြီဵြါက သီဵြခာဵလူောခေ်ဵအာဵ အပြီဵသတ်သေ့်ရင
ှ ဵ် ေရဵ Procedure အတိုငဵ်
ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ြခင်ဵ ြြုလုြ်ြါ။
 သီဵြခာဵလူောခေ်ဵ၏ ေေ့စဉ်သေ့်ရင
ှ ဵ် ေရဵ
 PPE အြပညဴ်အစုဳ ဝတ်ဆင်ပါ။
 ထိုအခန်ဵအာဵ ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ေစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ
အဝတ်ြဖငဴ် ေသချာစွာသုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ် ထာဵပါ။ ထိ့ေ
ု နာက် ေရဝတ်ြဖငဴ် ထပ်မဳသုတ်ပါ။
 လူနာကို တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် ကိရိယာမျာဵ (ဥပမာ- IV Infusion Pump မျာဵ၊ Ventilator မျာဵ)၊
ကကမ်ဵခင်ဵမျာဵနှငဴ် အခန်ဵ၏ အြခာဵမျက်နှာြပင်မျာဵကို တစ်ေန့လျှင် အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ကကိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1000 ppm) ြဖငဴ် သန့်စင်ေဆဵေကကာပါ။
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 လက်နှငဴ် ထိေတွ့မှုမျာဵေသာ မျက်နှာြပင်မျာဵ (ဥပမာ- လူနာခုတင်လက်ရန်ဵမျာဵ၊ စာဵပွမ
ဲ ျာဵ၊
TV Remote ၊ လူေခါ်ခလုတ်၊ တယ်လီဖုန်ဵ၊ အိမ်သာေရဆွဲခလုတ်၊ တဳခါဵလက်ကိုင်၊ တဳခါဵေပါက်၊
ေလဝင်ေလထွက်ရှိေသာေနရာမျာဵ) စသည်တို့ကို တစ်ေန့လျှင် အနည်ဵဆုဳဵ နှစ်ကကိမ် 1:50
Hypochlorite Solution (1000 ppm) ြဖငဴ် သန့်စင်ေဆဵေကကာပါ။
 သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ (Checklist) ြဖငဴ် ေန့စဉ်စစ်ေဆဵပါ။
 သန့်ရှင်ဵေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကို လူနာခန်ဵအြပင်ဘက်တွင် သီဵသန့်ထာဵသိုပါ။ (ဥပမာ-အပိုခန်ဵ/
စတိုခန်ဵ)
 သီဵြခာဵလူနာခန်ဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သန့်ရှင်ဵေရဵသုဵဳ ပစ္စည်ဵ (သို့မဟုတ်) တစ်ခါသုဳဵ
သန့်ရှင်ဵေရဵ ပစ္စည်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုပါ။
 သီဵြခာဵလူောခေ်ဵအာဵ အပြီဵသတ်သေ့်ရှင်ဵေရဵ (လူောခေ်ဵတွင် သီဵြခာဵလူော ြြုစုြခင်ဵ ပြီဵဆုဳဵြါက)
 PPE အြပညဴ်အစုဳ ဝတ်ဆင်ပါ။
 ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ေစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ အဝတ်ြဖငဴ်
ေသချာစွာ သုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ် ထာဵပါ။ ထိ့ေ
ု နာက် ေရဝတ်ြဖငဴ် ထပ်မဳသုတ်ပါ။
 လူနာေစာငဴ်ေရှာက်မှုကာလအတွငဵ် လူနာနှငဴ် ထိေတွ့မှုရှိထာဵေသာ (သို့မဟုတ်) ညစ်ေပထာဵ
ေသာ မျက်နှာြပင်မျာဵအာဵလုဳဵကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ြဖငဴ် သန့်စင်
ေဆဵေကကာပါ။
 ေမွ့ရာမျာဵနှင်ဴ အိပ်ရာအသုဳဵအေဆာင်မျာဵကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ြဖငဴ်
သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ပါ။
 ကန့်လန့်ကာ ခန်ဵစီဵမျာဵ၊ အဝတ်မျာဵကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ြဖငဴ်
(၁၀) မိနစ် စိမ်ထာဵပါ။ အဝတ်ေလျှာ်ရန် သီဵသန့်အိတ်ြဖငဴ် သယ်ယူပေ
ို့ ဆာင်၍ သီဵြခာဵ
ေလျှာ်ဖွပ်ပါ။
 အိမ်သာ ေေ့စဉ်သေ့်ရှငဵ် ေရဵ
 လူနာသည် လှုပ်ရှာဵသွာဵလာနိုင်ပါက သီဵြခာဵလူနာအခန်ဵရှိ အိမ်သာကိုသာ အသုဳဵြပုပါ။
 Bedpan အသုဳဵြပုပါက အညစ်အေကကဵကို သီဵြခာဵလူနာအခန်ဵရှိ အိမ်သာထဲသို့ ချက်ချင်ဵ
စွန့်ပစ်ပါ။
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 အိမ်သာထိုင်ခုဳ၊ အိမ်သာအတွင်ဵနဳရဳမျာဵ နှငဴ် Bedpan မျာဵကို 1:50 Hypochlorite Solution
(1000 ppm) ြဖငဴ် နှဳ့ေအာင်ေလာင်ဵ၍ (၁၀) မိနစ် ထာဵပပီဵမှ ေရေဆဵပါ။ ထိ့ေ
ု နာက် ဆပ်ြပာနှငဴ်
ေရကို အသုဳဵြပု၍ ထပ်မဳေဆဵေကကာပါ။

၃။ အိြ်ရာအသုဳဵအေဆာင်မျာဵအာဵ ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ြခင်ဵ
 ညစ်ေပေသာ အိပ်ရာအသုဳဵအေဆာင်မျာဵ၊ လက်သုတ်ပဝါနှငဴ် အဝတ်အစာဵမျာဵကို လူနာအခန်ဵ
တွင်ဵရှိ အဝတ်အတ
ိ ်ထဲတွင် ထညဴ်ပါ။
 အ၀တ်အတ
ိ ်မျာဵကို ေလျှာ်ဖတ
ွ ်ရာေနရာသို့ သယ်ေဆာင်စဉ် ပွငဴ်ထွကြ် ခင်ဵ/ကွဲထွက်ြခင်ဵ မရှိေစရန်
အဝတ်အိတ်ကို ေသချာစွာ ချည်ေနှာင်ထာဵပါ။
 ညစ်ေပေသာ အိပ်ရာအသုဳဵအေဆာင်မျာဵနှငဴ် အဝတ်အစာဵမျာဵကို တိုက်ရိုက်ကုိငတ
် ွယ်ြခင်ဵနှငဴ်
အဝတ်ေလျှာ်ြခင်ဵတို့ ြပုလုပ်ရာတွင် လက်အတ
ိ ်မျာဵနှငဴ် Gown မျာဵကို ဝတ်ဆင်ပါ။
 ညစ်ေပေသာ အဝတ်မျာဵနှငဴ် ထိေတွ့ထာဵေသာ လက်အိတ်မျာဵကို ချွတ်ပပီဵေနာက် လက်ကို
ဆပ်ြပာြဖငဴ် ေသချာစွာ ေဆဵေကကာပါ။
 ေရာဂါပိဵု မျာဵ မြပန့်ပွာဵေစရန်အတွက် ညစ်ေပေသာ အဝတ်မျာဵကို ခါြခင်ဵ၊ ကကမ်ဵတမ်ဵစွာ
ကိုင်တွယ်ြခင်ဵ မြပုရပါ။
 အဝတ်မျာဵ အာဵလုဵဳ ကို 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ြဖငဴ် (၁၀) မိနစ် စိမ်၍
အနည်ဵဆုဳဵ (၁၆၀)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၇၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိေသာ ေရပူတွင် အနည်ဵဆုဳဵ (၂၅) မိနစ်
ကကာေအာင် ေလျှာ်ပါ။

၄။ ကုသေရဵနှငဴ် ဓာတ်ခခ
ွဲ ေ်ဵ စွေ့်ြစ်ြစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ြခင်ဵ
 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵကို မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ၊ Autoclaving (သို့မဟုတ်) ဓာတုပဵို သတ်ေဆဵတိြု့ ဖငဴ်
သန့်စင်ပါ။
 တစ်ခါသုဳဵ ေဆဵထိုဵပပန်မျာဵနှငဴ် အပ်မျာဵကို ေပါက်မထွကန
် ိုငေ
် သာ Sharp Box Container
အတွင်ဵသို့ စွန့်ပစ်ပါ။
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 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို

ကိုင်တွယ်ေသာအခါနှင်ဴ

ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ေရဵ

ြပုလုပ်သညဴ်အခါမျာဵတွင်

လက်အိတ်မျာဵနှငဴ် Gown မျာဵကို ဝတ်ဆင်ပါ။
 ေသွဵ (သို့မဟုတ်) ခန္ဓာကိုယ်အရည်မျာဵြဖငဴ် အလွန်အမင်ဵ ညစ်ေပေနေသာ တစ်ခါသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ
ကို မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵြခင်ဵ (သို့မဟုတ်) စွန့်ပစ်ြခင်ဵ မြပုမီ အနည်ဵဆုဳဵ မိနစ် (၃၀) ကကာေအာင် 1:10
Hypochlorite Solution (5000 ppm) တွင် စိမ်ပါ။

၅။ လူောမျာဵ သယ်ယူြို့ေဆာင်ေရဵအတွက် အသုဳဵြြုေသာ လူောတင်ယာဉ်နှငဴ် သယ်ယူ
ြို့ေဆာင်ေရဵြစ္စည်ဵမျာဵ (တွေ်ဵလှည်ဵ၊ ဘီဵတြ်ကုလာဵထိုင်မျာဵ) အာဵ ြိုဵမွှာဵသေ့်စင်ြခင်ဵ
 PPE အြပညဴ်အစုဳ ၀တ်ဆင်ပါ။
 ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ေစရန် 1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ အဝတ်ြဖငဴ်
ေသချာစွာ သုတ်ပပီဵ (၁၀) မိနစ် ထာဵပါ။ ထိ့ေ
ု နာက် ေရဝတ်ြဖငဴ် ထပ်မဳသုတ်ပါ။
 လူနာတင်ယာဉ် ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ြခင်ဵ
 လူနာသယ်ယူသညဴ်ကာလအတွင်ဵ လူနာနှငဴ် ထိေတွ့မှုရှိေသာ၊ ညစ်ေပလာသညဴ် မျက်နှာြပင်မျာဵ
အာဵလုဵဳ ကို အထက်ပါနည်ဵအတိုငဵ် ပိုဵမွှာဵသန့်စင်ပါ။

၆။ ေသဆုဵဳ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် (Dead Body) အာဵ ကိုင်တယ
ွ ်ြခင်ဵ
 ခန္ဓာကိုယ်ထညဴ်သညဴ် အိတ်ထဲသို့ သယ်ယူရန် PPE အြပညဴ်အစုဳ ဝတ်ထာဵသူ အနည်ဵဆုဳဵ ၂ ဦဵ
(သို့မဟုတ်) ၃ ဦဵ လိသ
ု ည်။
 သီဵြခာဵလူနာအခန်ဵမှ မထွကခ
် ွာမီ ခန္ဓာကိုယ်ထညဴ်သညဴ် အိတ်၏ အြပင်ဘက်မျက်နှာြပင်ကို 1:10
Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ အဝတ် (သို့မဟုတ်) တစ်ရှုဵြဖငဴ် သုတ်ပါ။
 အခန်ဵမှ

မထွက်ခွာမီ

ခန္ဓာကိုယ်သယ်ေဆာင်သညဴ်

Trolley

ကို

ဘီဵမျာဵအပါအ၀င်

1:10

Hypochlorite Solution (5000 ppm) ဆွတ်ထာဵေသာ အဝတ်ြဖငဴ် သုတ်ပါ။
 အခန်ဵြပင်ပမှ PPE အြပညဴ်အစုဳ ဝတ်ဆင်ထာဵေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ Trolley ကို လက်ခဳရယူပါ။
 ေသဆုဳဵသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရင်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵ မြြုရြါ။
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Household Bleach Solution ေဖျာ်စြ်ရာတွင် ဝတ်ဆင်ရမညဴ် PPE
 Nitrile Rubber Gloves
 Safety Glasses/ goggles
 Surgical mask since there is potential for exposure to vapor
 Lab coat
1:50 Hypochlorite Solution (1000 ppm) ေဖျာ်စြ်ေည်:
 ေရ (၁) လီတာတွင် ၅% အိမ်သုဳဵအေရာင်ချွတ်ေဆဵ လက်ဘက်ရည်ဇွန်ဵ (၄) ဇွန်ဵ ထညဴ်၍
ေဖျာ်ပါ။
1:10 Hypochlorite Solution (5000 ppm) ေဖျာ်စြ်ေည်:
 ေရ ၁လီတာတွင် ၅% အိမ်သုဳဵအေရာင်ချွတ်ေဆဵ လက်ဘက်ရည်ဇွန်ဵ ၂၀ ဇွန်ဵ ထညဴ်၍ ေဖျာ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ေန့စဉ်ေဖျာ်စပ်၍ အရိပ်တွင်ထာဵပပီဵ ကုန်ေအာင် သုဳဵပါ။ ေနေရာင်ြခည်နှင်ဴ တိုက်ရိုက်
မထိေတွ့ရပါ။

ကိုဵကာဵချက်မျာဵ
- Wuhan novel coronavirus (WN-CoV) Infection Prevention and Control Guidance,
Public Health England (PHE). Retrieved from www.gov.uk on 29-1-2020.
- Infection Prevention and Control during health care when novel coronavirus (nCoV) is
suspected, Interim Guidance. Retrieved from https://www.who.int.docs on 29-1-2020.
- Guidelines for using Sodium hypochlorite as a disinfectant for biological waste.
Retrieved from https://www.lentech.com.chemical on 29-1-2020.
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