ಕ ೋವಿಡ್ -19 ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ರ ೋಗದ ಸಾಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಜ್ಾ ಸಾಂಗಾಹಕರಾರರಿಗ ಶಿಫರರಸುಗಳು:
ಕ ಲಸ ಪ್ರಾರಾಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು :
1. ಗರಾಮ ಪಾಂಚರಯಿತಿ ಅಥವರ ಪುರಸಭ ಯಿಾಂದ ಐಡಿ ಕರಡ್ಭ ಪಡ ದುಕ ಳ್ಳಿ ಮತ್ುು ಅದನ್ುು ಯರವರಗಲ ನಿಮೊಮಾಂದಿಗ
ಕ ಾಂಡ ಯಿಾರಿ
2. ಹ ೊಸದಾಗಿ ತ ೊಳ ದ ಸಮವಸರ, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ ೈಗವಸತಗಳು, ಬೊಟತಗಳನ್ತು ಧರಿಸಿ; ತ ೊಳ ಯದ ಬಟ್ ೆಗಳನ್ತು
ಧರಿಸಬ ೇಡಿ.

3. ನಿಮಮ ಕ ೈಗಳನ್ುು ಸ ೋಪಿನಿಾಂದ ಚ ನ್ರುಗಿ ತ್ ಳ ಯಿರಿ
4. ಯರವುದ ೋ ಗರಯಗಳು ಇತ್ರಾದಿಗಳ್ಳದದರ , ಅವುಗಳನ್ುು ಶುದಧ ಜ್ಲನಿರ ೋಧಕ ಬರಾಾಂಡ ೋಜ್ುಾಂದ ಮುಚ್ಚಿ
5. ನಿೋರಿನ್ ಬರಟಲ್ಲಯನ್ುು ಸದರ ನಿಮೊಮಾಂದಿಗಿರಿಸಿ. ನಿೋರನ್ುು ನಿಯಮಿತ್ವರಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
6. ಸ ೋಪ್ ಬರರ್ / ಸರಾನಿಟ ೈಸರ್ ಸ ರೋ ಅನ್ುು ಸದರ ನಿಮೊಮಾಂದಿಗಿರಿಸಿ
ಮಾಸಕ

 ಸವಚ್ಛವಾದ ಮಾಸಕಗಳನನ (ಕ್ನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ- 4) ಚಿೋಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೆೊಳಿಿ, ನಿೋವು ತಿನುಲನ ಅಥವಾ ಇನ್ನುತ್ರ ಚ್ಟನವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಸಕನನು
ತೆಗೆದನಹಾಕಿದ್ಾಗಲೆಲಾಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನನು ಚೆನ್ಾುಗಿ ತೆೊಳೆಯಿರಿ ಮ್ತನು ಈ ಚಿೋಲದಿಂದ ತಾಜಾ ಮ್ತನು ಸವಚ್ಛವಾದ ಮಾಸಕನನು ತೆಗೆದನ
ಹಾಕಿಕೆೊಳಿಿ

 ಮಾಸಕನನು ತೆಗೆದನಹಾಕ್ನವಾಗ, ಮಾಸಿಕನ ಹೆೊರಗಿನ ಸೆೊೋಂಕಿತ ಮೋಲೆೈಯನನು ಮ್ನಟಟದಂತೆ ನ್ೆೊೋಡಿಕೆೊಳಿಿ
 ತಿರಸ್್ರಿಸಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ತು ರತ್ತೆಕವಾದಾದ ಮತಚಲ್ಪಟ್ಟ ಚ ಲವಪಟದಲಿ ಇ ಬೇಕೆವಾತಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ತು ತೆೆಯೆುಪಟತ ಗಾ ೆ ರ್ಮಿ ಶು ್ತೀಕರವಾರ
ಗೆೆಳಿಸ್ಪಟತ ಾಳಿಸ್ಕೆವಾತ

7. ಸಮವಸರ, ಮರಸ್ಕಾ ಮತ್ುು ಕ ೈಗವಸುಗಳನ್ುು ಧರಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರವ ೋ ಕ ಲಸದ ಉಪಕರಣಗಳರದ ಟರಾಲ್ಲ , ಬಿನ್, ಬರಾಗ್
ಇತ್ರಾದಿಗಳನ್ುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಕ ಲಸದ ನ್ಾಂತ್ರ:
1.

ದಿನದ ಕೆಲಸವನನು ಪೂರ್ಣಗೆೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಧನಗಳನನು ಗೆೊತನುಪಡಿಸಿದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಿ.

2. ಸೆೊೋಪ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಆಲೆೊಕೋಹಾಲ್ ದ್ಾಾವರ್ದಿಂದ ಎಲಿವನೊು ಚೆನ್ಾುಗಿ ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಿಸನವುದನ.
3. ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳನನು, ಸಮ್ವಸರ, ಕೆೈಗವಸನಗಳು, ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ತು ತೆಗೆಯಿರಿ (ಈ ಕ್ಾಮ್ದಲ್ಲಿ
ತೆಗೆದಿಡನವುದನ)
4. ಸೆೊೋಪ್ ಬಕೆಟನಲ್ಲಿ ಸಮ್ವಸರ, ಮಾಸಕಗಳನೊು ಮ್ತನು ಕೆೈಗವಸನಗಳನನು ಹಾಕಿ. ತೆೊಳೆಯಲನ ಬಿಸಿನಿೋರನನು
ಬಳಸಿ. ಶೂಗಳನನು ಪಾತೆಯೋಕ್ವಾಗಿ ತೆೊಳೆಯಕೆೋಕ್ನ.
5. ಮಾಸ್ಕಕ ಗಳನನು ಚೆನ್ಾುಗಿ ತೆೊಳೆದನ ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒರ್ಗಿದ್ೆೋ ಎಂದನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಿ.
6. ಸೆೊೋಪ್ುಂದಿಗೆ ಸಾುನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ೊದಲನನು ಸಹ ತೆೊಳೆಯಿರಿ

7. ನಿೋವು ಸಾುನ ಮಾಡನವ ಮೊದಲನ ತಾಜಾ ಬಟ್ೆಟಗಳನನು ಮ್ನಟಟಕೆೋಡಿ. ನಿೋವು ಕೆಳಿಗೆೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೆೊರಡನವಾಗ
ಸಾುನಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಾವೆೋಶಿಸಬಹನದ್ಾದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಜೆೊೋಡಿ ಬಟ್ೆಟಗಳನನು ಇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಾುನದ ನಂತರ ನಿೋವು ಅವುಗಳನನು ಧರಿಸಬಹನದನ (ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾುನದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೊ ನಿಮ್ಗೆ
ತಾಜಾ ಬಟ್ೆಟಗಳನನು ಹಸಾುಂತರಿಸಲನ ಹೆೋಳಿ).
8. ಸಾಯನಿಟ್ೆೈಸರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ೆೋ ಆಲೆೊಕಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದಾವರ್ವನನು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡನ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್,
ವಾಯಲೆಟ ಇತಾಯದಿಗಳನನು ತೆೊಳೆಯಿರಿ.
9. ನಿಮ್ಮ ನಿೋರಿನ ಕಾಟಲ್, ಊಟದ ಡಕಾಾ, ಸೆೊೋಪ್ ದ್ಾಾವರ್ದ ಕಾಟಲ್ ಇತಾಯದಿಗಳನನು ಪಾತೆಯೋಕ್ವಾಗಿ
ತೆೊಳೆಯಿರಿ.
10. ಬಿಸಿ ಹವೆಯನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಳಿಿ / ಬಿಸಿ ದಾವಗಳನನು ಕ್ನಡಿಯಿರಿ

ತಾಾಜ್ಾ ಸಂಗರಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಗಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ:
1. ನಿಮಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ತು ಯಾದಾ ಪಟೆ ದರಿಸಿ, ನಿವವು ಅದನ್ತು ತೆಗೆದತಗಾರದಾ ಲೆಲಾಇ ನಿಮಮ ಕೆೈ ಳನ್ತು ತೆೆಯೆದತ ತಾಜಾ ಮಾಸ್ಕ್
ಅನ್ತು ಧರಿಸಿ. ವಿರಾಮದ ಸ್ಮುದಲಿ ಇ ಗೆೆರತ್ತರತಡಿಸಿ, ಕೆಪಟಸ್ದಲಿ ಇರತದಾ ಯಾದಾ ಪಟೆ ನಿಮಮ ಕೆೈ ವಸ್ತ ಳನ್ತು ಧರಿಸಿಕೆವಾತ.
2. COVID-19 ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಹೆಚಾಾಗಿ ಗೆೊೋಚ್ರಿಸದ ಕಾರರ್ ಸಹೆೊೋದ್ೆೊಯೋಗಿಗಳು, ಸೆುೋಹಿತರನ ಮ್ತನು ಅಪರಿಚಿತರೆೊಂದಿಗೆ ಕ್ನಿಷ್ಠ 3 ಅಡಿ
ದೊರವನನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳಿಿ, ನಿೋವುತಿಳಿಯದ್ೆ ಹರಡನವವರನ/ ವಾಹಕ್ರಾಗಿರಬಹನದನ. ಕಾರ್ಮಣಕ್ರನ ಗನಂಪುಗಳಲ್ಲಿದದರೆ, ಸರ್ಣ
ಗನಂಪುಗಳನನು ನಿವಣಹಿಸಿ ಮ್ತನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆಕ ಒಂದ್ೆೋ ಗನಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಯಾರಾದರೊ COVID-19 ನಿಂದ
ಅನ್ಾರೆೊೋಗಯಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿದದರೆ, ಬಹಿರಂಗಗೆೊಂಡ ಇತರರನನು ಗನರನತಿಸನವುದನ ಮ್ತನು ನಿಬಣಂಧಿಸನವುದನ ಸನಲಭವಾಗನತುದ್ೆ.
3. ಮಾನ್ವ ಸ್ಂರತಾಕವನ್ತು ಾಡಿಮೆ ಮಾೇಪಟತ ನಿಮಮ ಬಿನ್ / ಕಾರ್ಟಕನ್ಲಿ ಇ ತಾಕಜ್ಕವನ್ತು ನೆವರದಾಗಿ ಗಾಾಪಟತ ಜ್ನ್ರನ್ತು ಕೆವಳಿಕೆೆಳಿಿ.
ತಾಕಜ್ಕ / ಾಸ್ವನ್ತು ಎಂೀ ೆ ಬರಿ ಕೆೈ ಳಿಂದ ಮತಟ ಚಕೆವಡಿ. ಯಾವುದೆವ ದರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಮತಖದಾೇ, ಜೆೈವಿಾದೆೈದಕರವು
ತಾಕಜ್ಕ ಅಥದಾ ದೆವಹ-ದ್ವ ಳನ್ತು ಗೆೆಂೀರತವ ಅಂಗಾಂ್ ಳು, ಚಲಮಚಲ ಳು, ಸಾಾ ಳು, ಐಸ್ಕ ರ್ವಮ್ ತ್ತಂೇತ ಳು
ಮತಂತಾದ ತಾಕಜ್ಕವನ್ತು ೃಗೆೆವರತಯವಗಿ ಅಪಾುಕಾರಿ ತಾಕಜ್ಕ ಎಂದತ ರತ್ತೆಕವಾದಾಗಿ ಸ್ಂ ್ಹಿಸ್ಕೆವಾತ.
4. ಯಾವುದೆವ ಸ್ಮುದಲಿ ಇ ಕಾಯಿ, ಮೆ ತ, ಾ ತು ಮತ್ತು ರವಿ ಸೆವರಿದಂತೆ ನಿಮಮ ಮತಖದ ಯಾವುದೆವ ಭಾ ವನ್ತು ಸ್್ರ್ಶಕಸ್ತವುದನ್ತು
ತ್ಪ್ಪ್ಸಿ.
5. ನಿಮಮ ಕೆೈ ವಸ್ತ ಳನ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೆವಬಿನ್ಲಿ ಇ ಬೇತವುದನ್ತು ತ್ಪ್ಪ್ಸಿ (ಅವು ಳನ್ತು ಗೆೆತ್ತುರತಡಿಸಿದ ಪಾಇಸಿಚರ್ವಪಟದಲಿ ಇ
ಸ್ಂ ್ಹಿಸ್ತವುದತ ಉತ್ುಮ). ಕೆೈ ವಸ್ತ ಳಿಂದ ನಿಮಮಮತಖವನ್ತು ಎಂೀ ೆ ಮತಟ ಚಕೆವಡಿ
6. ನಿಬಕಂಧಿತ್ ಮನೆ ಳು / ಸ್ಥಳ ಳಿಂದ ಬರತವ

ೃಗೆೆವರತಯವಗಿ ಅಪಾುಕಾರಿ ತಾಕಜ್ಕವನ್ತು ಸಾಮಾನ್ಕ ಘನ್ತಾಕಜ್ಕ ಸ್ಂ ್ಹ

ಸಿಬಬಂೀ ತೆಗೆದತಕೆೆಳಿಕಾರದತ. ಈ ತಾಕಜ್ಕವನ್ತು ನ್ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹಳೀ ಲವಪಟ ಳಲಿ ಇ ಸ್ಂ ್ಹಿಸ್ಕೆವಾತ

ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಾ ದೆೈದಕರವು ತಾಕಜ್ಕವನ್ತು ಸ್ಂ ್ಹಿಸ್ಪಟತ ನ್ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಲಾಖೆಯಿಂದ ರತ್ತೆಕವಾದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಗೆೆಂೀರತವ
ಸಿಬಬಂೀ ಅಥದಾ ನ್ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಲಾಖೆ ತರತತಿಸಿದ ಶೆವಖರಣಾ ಕೆವಂದ್ ಳಲಿ ಇ ಸ್ಂ ್ಹಿಸ್ಕೆವಾತ.
7. ಾಟ ತಚನಿಟ್ಾಚಗಿ ಉ ತಳಕಾರದನ್ತು ಅನ್ತಸ್ರಿಸಿ. ಕೆಮತಮದಾ

ಅಥದಾ ಸಿವನ್ತದಾ

ಯಾದಾ ಪಟೆ ನಿಮಮ ಮೊ ಕೆೈುಲಿ ಇ ನಿಮಮ

ಮೆ ತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿುನ್ತು ಮತಲ್

8. ಕೆಪಟಸ್ದಲಿ ಇರತದಾ ನಿಮಮ ಫವನ್, ರತಸ್ಕಕ ಬತಾಕೀ ಳನ್ತು ಸ್್ರ್ಶಕಸ್ತವುದನ್ತು ತ್ಪ್ಪ್ಸಿ. ನಿವವು ಸ್್ರ್ಶಕಸ್ಕೆವಕಾದರೆ, ಆಲೆೆ್ವಗಾಲ್
ಆಧಾರಿತ್ ದಾ್ವ ದೆೆಂೀಗೆ ರ್ಮಿ ಶುನಾ್ಾದಾ ತವಂತೆ ನೆೆವಡಿಕೆೆಳಿಿ (70% ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥದಾ ಐಸೆೆಪ್ರ್ಪ್ಪಲ್ ಆಲೆೆ್ವಗಾಲ್,
ಮಿ ಶುಕೆೆ್ವಫೆೈಬರ್ ಬಟ್ೆಚಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸ್ಲಾ ತತ್ುದೆ). ಮತಖವನ್ತು ಸ್್ರ್ಶಕಸ್ತವುದನ್ತು ತ್ಪ್ಪ್ಸ್ಪಟತ ಮೊಕೆೈಲ್ ಫವನ್ ಬಳಸ್ತದಾ
ಸಿ್ವಾರ್ ಫವನ್ಗಳನ್ತು ಬಳಸಿ

ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ:
1.

ಆಗಾರವನ್ತು ಸೆವವಿಸ್ತವ ಮೊದಪಟತಮ ಏರತ್ನ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆೈ ವಸ್ತ ಳನ್ತು ತೆಗೆದತಗಾರಮ ನಿಮಮ ಕೆೈಮ ತೆೆವಳು ಮತ್ತು
ಮತಖವನ್ತು ಸೆೆವಪ್ಪನಿಂದ ಚೆನಾುಗಿ ತೆೆಯೆಯಿರಿ.

2. ಮೆವಲಾಗಿ ಬಿಸಿಮ ಕೆವಯಿಸಿದ ಆಗಾರವನ್ತು ಸೆವವಿಸಿ. ರ್ಶವತ್ಮ ಕೆವಯಿಸ್ದ ಆಗಾರವನ್ತು ಸೆವವಿಸ್ತವುದನ್ತು ತ್ಪ್ಪ್ಸಿ
3. ತಿನ್ತುದಾ / ವಿಶಾ್ಂತಿ ರತಡೆುತದಾ ಸಾಮಾಜಿಾ ಅಂತ್ರವನ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೆೆಳಿಿ.
4. ಆಗಾರವನ್ತು ಬಟ್ೆಚಯಿಂದ ದೆರವಿೇಕೆವಾತ ಮತ್ತು ಮೆವಲಾಗಿ ಮತಖಕೆ್ ಸ್ವಪಟ್ ಎತ್ುರದಲಿ ಇರಕೆವಾತ ಆದದರಿಂದ ಬಟ್ೆಚಯಿಂದ
ಏನ್ೆ ಆಗಾರದ ಮೆವಲೆ ಬಿವಳುವುೀಪಟಇ.

