
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಂಬಂಗ್ ಕಾರ್ಗಪ್ೆಯರ್

ಪೋಸ್ಟ್ ಕಯೂೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾಾಮಿಕ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಂಬಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸ್ಲ್ಸ ನ್ಸಂ 



ಮುನ್ುುಡಿ

ಭಾರತೋರ್ ಪ್ಿಂಬಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸ್ಲ್ಸ (ಇಪಿಎಸ್ಕ್), ಭಾರತ ಗೌರವಾನ್ಸಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಶ್ರೀ
ನರ ೀಂ ರ ಮೀದಿ ಅವರ ನ ೀತೃತಿ ಭಾರತ ನುರಿತ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಕ ೀಂ ರವಾಗಿ
ಪ್ರಿವತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಿರ (ಕೌಶಲ್ಾಾಭಿವೃದಿಿ ಮತುಿ ಉ ಾಮಶ್ೀಲತ 
ಸಚಿವಾಲಯ-MSDE) ಒಂ ು ಉಪ್ಕ್ರಮವಾ ಪ್ಲಂಬಂಗ್ ಉ ಾಮಕ ಿ ಅಪ ಕ್ಸ್ ಸ ಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ
ಕೌನ್ಸ್ಲ್ಸ ಆಗಿದ .

ಶ್ಾೋ ನ್ರಯೋಂದಾ ಮೋದಿ
ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ಸಿತ ಪ್ಾಧಾನ್
ಮಂತಾರ್ಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಂಬಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸ್ಲ್ಸ ಸ್ಕ ಪಿ್ಡಿಸ್ಕರುವ ಈ ಮಾರ್ಿ ಶ್ಿಯಲ್ಲಲ ವೃತ್ರಪಿ್ರರು ಮತುಿ
ಭಾರತ ಲ್ಲಲ ಪ್ಲಂಬಂಗ್ ನಲ್ಲಲ ತ ೊಡಗಿರುವ ಶರಮಿಕ್ರು ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ರಯ ಸಥಳರ್ಳಿಗ , ಪೀಸ್ಟಟ
ಕ ೊೀವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರ ೊೀರ್ರ್ಳಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬ ೀಕಾ ಆರ ೊೀರ್ಾ ಮತುಿ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಪ್ ಿತ್ರರ್ಳ ಬಗ ೆ ಪಾರಯೀಗಿಕ್ ಮಾರ್ಿ ಶಿನವನುು ನ್ಸೀಡಲು ಉದ ದೀಶ್ಸ್ಕದ .

ಸುಲಭ ಮತುಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾ ತ್ರಳುವಳಿಕ ಗಾಗಿ, ಮತುಿ ಮಾಡಬಾರ ವುರ್ಳನುು, ವ ೈರಸ್ಟ
ನ ಮತಷಿ್ುಟ ಹರಡುವಿಕ ಮತುಿ ಪಾರಣ ಕ್ಳ  ುಕ ೊಳುುವ ಅಪಾಯರ್ಳನುು ಕ್ನ್ಸಷ್ಠಗ ೊಳಿಸುವ ಕ್ಡ ಗ 
ರ್ುರಿಯಿರಿಸಲು ರಚಿಸಲ್ಾಗಿದ .

 ಯವಿಟ್ುಟ ರ್ಮನ್ಸಸ್ಕ, ಕ ೊವಿಡ್-19 ಸಾಕ್ಷ್ುಟ ಅಪಾಯವನುು ಹ ೊಂದಿ ದರ , ಇತರ ಅಪಾಯರ್ಳಾ 
ವಿ ುಾತ್ ಪ್ೂರ ೈಕ , ಸ್ಕೀಲು ರ ೀಖ ರ್ಳು/ಅನ್ಸಲರ್ಳು, ತ್ರೀವರ ಒತಿಡರ್ಳು, ಸಂಕ ೀತ ಅನುಸರಣ ಮತುಿ
ಇತರ ಫ ಅವಶಾಕ್ತ ರ್ಳನುು ಪಾಲ್ಲಸಬ ೀಕ್ು.

ೆಾ. ಮಹಯೋಂದಾ ನಾಥ್ ಪಾಂೆಯ
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುು
ಉದಯಮಶ್ೋಲ್ತಯ ಸಚಿವ

(MoSDE)

#IndiaFightsCorona
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ನಯನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿಟ್ು್ಕಯೂಳಳಬಯೋಕಾದ ಪ್ಾಮುಖ ಸಂರ್ತರ್ಳು

Helpline Email ID : ncov2019@gov.in

Helpline Number : 011-23978046 (Toll Free: 1075)

Download Aarogya Setu Mobile App

Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogya

setu

IOS:
https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

ವರದಿರ್ಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಟ್ಟಡ ನ ೈಮಿಲಾ ಮತುಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವಾವಸ ಥರ್ಳಲ್ಲಲ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಾರ್ ಕ ೊೀವಿಡ್-19 ವ ೈರಸ್ಟ
ಹರಡುವ ಸಂಭವವಿದ , ನ್ಸೀರಿನ ಸಂಪ್ಕ್ಿಕ ಿ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥಾಿ ಮತುಿ ಕ ೊೀರಾವ ೈರಸ್ಟ ರ್ಳನುು ಒಳಗ ೊಂಡಿರುವ
ಏರ ೊೀಸ ೊೀಸ್ಟ ರ್ಳನುು ಪ್ರಿರ್ಣಿಸ್ಕ. ಪ್ಲಂಪಿಯಾಗಿರುವವರು ಅರ್ತಾ ಮುನ ುಚಚರಿಕ ಕ್ರಮರ್ಳನುು ಕ ೈಗ ೊಳುಲ್ ೀಬ ೀಕ್ು ಎಂ ು ಹ ಚುಚ
ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ .

ಸಕಾಿರ ಸಾಥಪಿಸ್ಕ ಎಲಲ ಸಥಳಿೀಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಸಯಮರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ ೀಕ್ು.

ಆರ ೊರ್ಾ ಸ ೀತು ಮಬ ೈಲ್ಸ ಆಾಪ್ ಅನುು ಫೀನ್ ನಲ್ಲಲ ಡೌನ್ ಲ್ ೊೀಡ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಬ ೀಕ್ು.

ಪ್ಲಂಬರ್ ರ್ಳು ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ಹ ೊೀರ್ಬಾರ ು, ಅವರು ಸಿಯಂ-ದಿರ್ಬಂಧನ ಲ್ಲಲ ಒಳಾಂರ್ಣ ಉಳಿಯಲು ಸಲಹ 
ನ್ಸೀಡಲ್ಾಗಿದ .

ಕ ೊಳಾಯಿಗಾರರು ಸಿಯಂ-ಸಂಪ್ಕ್ಿತಡ ಯಲ್ಲಲರಲು ಕ ೀಳಲ್ಾಗಿಲಲ ಮತುಿ COVID-19 ಸ ೊೀಂಕ್ತತ ವಾಕ್ತಿಯಂದಿಗ ಸಂಪ್ಕ್ಿಕ ಿ
ಬಂದಿಲಲ ಎಂ ು ಘೊೀಷಿಸಬ ೀಕ್ು. ಯಾವುದ ೀ ಸಂ ಭಿ ಲ್ಲಲ, ಅವನು ಸ ೊೀಂಕ್ತತನ ಂ ು ಘೊೀಷಿಸಲಪಟ್ಟಟ ದರ ಪ್ಲಂಬರ್ ಕ ಲಸ
ಮಾಡಬಾರ ು
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ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುನಯುಚ್ಚರಿಕಯರ್ಳು
1. ಬಾಡಿ ಟ ಂಪ್ರ ೀಚರ್ ತ ಗ  ುಕ ೊಂಡು ದಿನನ್ಸತಾ ರ ಕಾಡ್ಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಬ ೀಕ್ು.

2. ಫ ೀಸ್ಟ ಮಾಸ್ಟಿ/ರ್ುರಾಣಿ/ಗಾರ್ಲ್ಸ್ ಮತುಿ ಗೌಲಸ್ಟ ಬಳಸ್ಕ. ಫ ೀಸ್ಟ ವ ೈಸರ್ ಕ್ೊಡ ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತಾಿರ .

3. ನ ೈಮಿಲ್ಲಾೀಕ್ರಣ ಮತುಿ ಮೀಲ್ ೈ ಮಾಲ್ಲನಾರ್ಳ ಮೊಲಕ್ ಸೊಕ್ಿ ಕ ೈ ಶುಚಿತಿವನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

4. ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಡಿಸಟನ್ಸ್ಂಗ್ ಕಾಯುದಕ ೊಳುುವು ು. ಆ ಾತ ನ್ಸೀಡಿ 6 ಅಡಿ.

5. ನ್ಸಮಮ ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಸ ಸಾರನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ ಲಸ ಪ್ೂಣಿಗ ೊಂಡ ನಂತರ ಮನ ಗ ಪ್ರವ ೀಶ್ಸ್ಕ 
ಕ್ೊಡಲ್ ೀ ಸಾುನ ಮಾಡಿ.

6. ನ್ಸೀವು ವ ೈಯಕ್ತಿಕ್ವಾಗಿ ನ್ಸಕ್ಟ್ ಸಾಮಿೀಪ್ಾಕ ಿ ಬಂ ರ , ಅರ್ಥವಾ ಸ ೊೀಂಕ್ತತ ವಾಕ್ತಿಯಂದಿಗ ನ ೀರ ಸಂಪ್ಕ್ಿಕ ಿ
ಬಂ ರ , ತಕ್ಷಣವ ೀ ನ್ಸಮಮ ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಕ್ರಿಗ ಮತುಿ ನ್ಸಮಮ ವ ೈ ಾರಿಗ ಅರ್ಥವಾ ಆರ ೊೀರ್ಾ ಆರ ೈಕ 
ಪ್ೂರ ೈಕ ದಾರರಿಗ ಘಟ್ನ ಯನುು ವರದಿ ಮಾಡಿ.

7. ಕಾಯಿಕ್ ೀತರರ್ಳು ಮತುಿ ವಾಹನರ್ಳಲ್ಲಲ ಉಪ್ಕ್ರಣರ್ಳು, ಸಲಕ್ರಣ ರ್ಳು, ಟ್ಚ ಪಾಯಿಂಟ ರ್ಳನುು
ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತಗ ೊಳಿಸ್ಕ. ಶುಚಿಗ ೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನ್ಸಕ್ರ್ಳನುು ಆಯ್ಕಿಮಾಡುವಾರ್, ವ ೈರಲ್ಸ
ರ ೊೀರ್ಕಾರಕ್ರ್ಳ ವಿರು ಿ ಹಕ್ುಿ ಹ ೊಂದಿರುವ ಶುಚಿಗ ೊಳಿಸುವ ಏಜ ಂಟ ರ್ಳನುು ನ ೊೀಡಿ. ಅಂತಹ
ಶುಚಿಗ ೊಳಿಸುವ ಏಜ ಂಟ ಲಭಾವಿಲಲದಿ ದರ , ಸ ೊೀಪ್ ಮತುಿ ನ್ಸೀರನುು ಬಳಸ್ಕ ಮತುಿ ಬಳಕ ಯ ನಂತರ
ಚ ನಾುಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕ.

8. ಯಾವಾರ್ಲೊ ನ್ಸಮಮ ಐಡಿ ಕಾಡ್ಿ ಮತುಿ ಐಎಸ್ಕ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಟ್ಟಿಫಿಕ ೀಷ್ನ್ ಸಾಫ್ಟಟ ಪ್ರತ್ರಯನುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳಿು.

9. ನರ್ ುರಹಿತ ವಾವಹಾರಕ ಿ ಆ ಾತ ನ್ಸೀಡಿ.
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ಮಾಡಬಯೋಡಿ ಜನಯರಿಕ್ ಮುನಯುಚ್ಚರಿಕಯರ್ಳು

1. ಹಾಾಂಡ್ ಶ ೀಕ್ಸ ಸ ೀರಿ ಂತ ದ ೈಹಿಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಲ್ಲಲ ಬರಬ ೀಡಿ. ಶುಭಾಶಯರ್ಳ ಸಂಪ್ಕ್ಿರಹಿತ
ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಮಾತರ ಬಳಸುವಂತ ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ .

2. ಬ ೀರ ೊಬಬರು ಒ ಗಿಸ್ಕ ಪ್ರಿಕ್ರರ್ಳು ಮತುಿ ಸಾಧನರ್ಳನುು ಹಂಚಿಕ ೊಳುಬ ೀಡಿ ಮತುಿ ಬಳಸಬ ೀಡಿ.

ಅರ್ತಾವಿ ದರ , ಬಳಕ ಗ ಮ ಲು ಉಪ್ಕ್ರಣರ್ಳು ಮತುಿ ಉಪ್ಕ್ರಣರ್ಳನುು
ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತಗ ೊಳಿಸ್ಕ

3. ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಾರ್ ನ್ಸಮಮ ಮಾಸ್ಟಿ, ಮುಖ, ಕ್ಣುು ಮತುಿ ಮೊರ್ನುು ಸಪಶ್ಿಸಬ ೀಡಿ.

4. ಪ ೀಪ್ರ್ ರ್ಳನುು ಸ ೈನ್ ಮಾಡಲು ಪ ನ್ ರ್ಳನುು ಹಂಚಿಕ ೊಳುಬ ೀಡಿ.

5. ಬಳಸ್ಕ ಸಾಮಗಿರರ್ಳನುು ಗಾರಹಕ್ರ ಆವರಣರ್ಳಲ್ಲಲ ವಿಲ್ ೀವಾರಿ ಮಾಡಬ ೀಡಿ.

6. ಗಾರಹಕ್ ಒ ಗಿಸ್ಕ ಯಾವುದ ೀ ತ್ರನ್ಸಸು/ಪಾನ್ಸೀಯರ್ಳನುು ಸ ೀವಿಸಬ ೀಡಿ.
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ಸಥಳ ನ್ಸದಿಗಷ್್ ಮುನಯುಚ್ಚರಿಕಯ
ವಸತ-ಸಿತಂತಾ ಮನಯರ್ಳು/ಬುರ್ುರಿ/ವಿಲ್ಾಿರ್ಳು

/ಉನ್ುತ ಉದರ್ ಭವನ್ರ್ಳು/ಸಮೂಹ ವಸತ ಸಂಘರ್ಳು
1. ನ ೀಮಕಾತ್ರರ್ಳನುು ಮಾಡುವಾರ್, ಕ್ಕ್ಷಿದಾರರ ೊಂದಿಗ ಸಪಷಿಟೀಕ್ರಣ ನ್ಸೀಡಿದಾರ್, ಅವರು ಕ ೊೀವಿಡ್-19 ಸ ೊೀಂಕ್ತತರು ಮತು/ಿಅರ್ಥವಾ ದಿರ್ಬಂಧನ ಲ್ಲಲ (ಮುಂದಿನ ಪ್ುಟ್ ಪ್ರಕಾರ

ವಿಶ ೀಷ್ ಮುನ ುಚಚರಿಕ ರ್ಳನುು ತ ಗ  ುಕ ೊಳುಬ ೀಕ್ು). ನ್ಸಯೀಜಿತ ಕಾಯಿಸಥಳ ಸ ೊೀಂಕ್ುರ್ಳಿಗ ವಿನಂತ್ರಸುವು ು ಅರ್ಥವಾ ಪ್ೂವಾಿಪ ೀಕ್ಷರ್ಳನುು ಮಾಡುವು ು ಕ್ೊಡ ಸೊಕ್ಿವಾಗಿದ .
ಕ ೊಲೀರಿನ್ ಏಜ ಂಟ ಅನುು ಬಳಸಲ್ಾರ್ುತಿದ , ಈ ಪ್ರದ ೀಶವು ಚ ನಾುಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡ ಂತ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳುಬ ೀಕ್ು. ಕ ಲಸ ಸಥಳ ಮೀಲ್ ಯಾವುದ ೀ ಸ ೊೀಂಕ್ು ಇಲಲ, ಕ ಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ
ಮುನು  ಯವಿಟ್ುಟ ಹಿೀಗ ಮಾಡಿ.

2. ಮುಚಿಚಹ ೊೀಗಿರುವ ರ ೀಖ ರ್ಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು, ಕ ೊೀಣ ರ್ಳನುು ಪ್ರತ ಾೀಕ್ವಾಗಿ ತ ರ ಯಬ ೀಡಿ ಮತುಿ ಸಿಚ clean ಗ ೊಳಿಸಬ ೀಡಿ. ಸಥಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ  ಂದಿಗ ಲಭಾವಿರುವ
ತಪಾಸಣ / ನ್ಸವಿಹಣ ಗಾಗಿ ವಾಟ್ರ್ ಜ ಟ ಅರ್ಥವಾ ಗಾಾಸ್ಟ ಅರ್ಥವಾ ಇತರ ಡಿ-ಕಾಲಗಿಂಗ್ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಬಳಸಲು ಆ ಾತ ನ್ಸೀಡಿ. ಲಭಾವಿ ದರ ಎಂಡ ೊೀಸ ೊಿೀಪಿಕ್ಸ ಕಾಾಮರಾರ್ಳನುು
ಬಳಸ್ಕ

3. ಸುಮಾರು 1 ತ್ರಂರ್ಳಿನ್ಸಂ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಲ ಇಲಲ ಆವರಣಕ ಿ, ಹ ಚಿಚನ ಮುನ ುಚಚರಿಕ ರ್ಳನುು ತ ಗ  ುಕ ೊಳುಬ ೀಕಾರ್ುತಿದ . ಯಾವುದ ೀ exhausts ಆರಂಭವಾರ್ ಂತ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳಿು.
ಕ ಲಸವನುು ಪಾರರಂಭಿಸುವ ಮ ಲು, ಎಲ್ಾಲ ಟಾರಪ್ ರ್ಳು ಮತುಿ Wcರ್ಳ ಮೊಲಕ್ ನ್ಸೀರನುು ಹಾರಿಸಬ ೀಕಾರ್ುತಿದ . ಎಲ್ಾಲ ನ್ಸೀರು ಸರಬರಾಜು ಗ ರ ರ್ಳನುು ಚಿವುಟ್ಬ ೀಕ್ು, ನ್ಸೀರು
ಹಾಕ್ಬ ೀಕ್ು, 200 PPMನ ಕ ೊಲೀರಿನ್ ದಾರವಣದಿಂ ಸ ೊೀಂಕ್ು ಮಾಡಬ ೀಕ್ು ಮತುಿ ಗಾರಹಕ್ರು ಸಿಲಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಕಾಯಬ ೀಕ್ು.

4. ಎತಿರ ಕ್ಟ್ಟಡರ್ಳ ಸಂ ಭಿ ಲ್ಲಲ, ಆಂಟ್ಟ-ಸ್ಕಫೀಏಜ್/ವ ಂಟ ದ ೊಣ ರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುತ್ರಿವ , ಟಾರಪ್ ರ್ಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದ ೀ ಋಣಾತಮಕ್ ಒತಿಡರ್ಳನುು ತಪಿಪಸಲು.
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ಸಥಳ ನ್ಸದಿಗಷ್್ ಮುನಯುಚ್ಚರಿಕಯ
ವಸತ-ಸಿತಂತಾ ಮನಯರ್ಳು/ಬುರ್ುರಿ/ವಿಲ್ಾಿರ್ಳು

/ಉನ್ುತ ಉದರ್ ಭವನ್ರ್ಳು/ಸಮೂಹ ವಸತ ಸಂಘರ್ಳು

5. ಲ್ಾಕ್ಸ ಡೌನ್ ಸಮಯ ಲ್ಲಲ, ನ್ಸದಿಿಷ್ಟ ಮುಂಜಾರ್ರತಾ ನ್ಸವಿಹಣ ಮತುಿ ರಿಪ ೀರಿ ಮಾಡಲು ಮಾತರ ಸಮಸ ಾ. ನವಿೀಕ್ರಣ/ಮಾಪಾಿಡು ಕ ಲಸವನುು ತಪಿಪಸ್ಕ.

6. ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಾರ್ ಶೂ ಕ್ವರ್ ರ್ಳನುು ಧರಿಸಲು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ .

7. ಬಗಿಯಾ ಮತುಿ ಕಾರಲ್ಸ ಜಾರ್ರ್ಳಲ್ಲಲ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವು ನುು ತಪಿಪಸ್ಕ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವು ು ಹಾನ್ಸಕಾರಕ್.

8. ಬಾಾಕ್ಸ ಫಲೀ ತಡ ರ್ಟ್ುಟವಿಕ ಯನುು ನ್ಸೀರು ಮತುಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಿರ್ಳಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

9. ಯಾವುದ ೀ ಕ ಲಸ ನಡ ಸಬ ೀಕಾ ಮುನು ಬಡಿಭಾರ್ರ್ಳು ಮತುಿ ಭಾರ್ರ್ಳ ಲಭಾತ ಯನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

10. ನ್ಸೀರಿನ ಮುದ ರ ಹ ೊಂದಿರುವ ಬಲ್ ರ್ಳ ಅವಶಾಕ್ತ ಯ ಬಗ ೆ ಗಾರಹಕ್ರಿಗ ತ್ರಳಿಸ್ಕ ಮತುಿ ಡಬೊಲೂಸ್ಕರ್ಳನುು ಹರಿಯುವಾರ್ ಸ್ಕೀಟ ಕ್ವರ್ಿಳನುು ಕ ಳಕ ಿ ಇರಿಸ್ಕ.
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ಸಥಳ ನ್ಸದಿಗಷ್್ ಮುನಯುಚ್ಚರಿಕಯ
ಪ್ಾತಯಯೋಕತಯ ಕಯೋಂದಾರ್ಳು/ಆಸಪತಯಾರ್ಳು

1. ಪ್ರತ ಾೀಕ್ತ ಕ ೀಂ ರರ್ಳು / ಆಸಪತ ರರ್ಳು / ಸಂಪ್ಕ್ಿತಡ ಯನುು ಕ ೀಂ ರರ್ಳಲ್ಲಲ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಾರ್ ಆರ ೊೀರ್ಾ ಸಚಿವಾಲಯ / ಸಂಬಂಧಿತ
ಪಾರಧಿಕಾರರ್ಳು ನ್ಸರ್ದಿಪ್ಡಿಸ್ಕ ಎಲ್ಾಲ ಸುರಕ್ಷತ ಮತುಿ ಅರ್ತಾ ಆರ ೊೀರ್ಾ ಪರೀಟ ೊೀಕಾಲ್ಸ ರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸ್ಕ. ಕ ಳಗಿನ ಯಾವುದ ೀ ಅಂಶರ್ಳು ಈ
ಹಂತವನುು ಮಿೀರಿಸುವುದಿಲಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ ಿ ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಕ್ಡಾಾಯವಾಗಿ ಹ ೊಸ ಸೊಚನ ರ್ಳನುು ಹುಡುಕ್ುತ್ರಿರಿ

2. ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ೃತ ವಾಕ್ತಿಯ ಜ ೊತ ಗ ಆವರಣ ಪ್ರವ ೀಶ್ಸ್ಕ.

3. ಯಾವುದ ೀ ಕಾಯಿಕ್ ೀತರ ಲ್ಲಲ ರಿಪ ೀರಿ ಮಾಡುವ ಮ ಲು, ಅ ನುು ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತವಾಗಿ ಮತುಿ ಕ್ನ್ಸಷ್ಠ ಒಂ ು ದಿನ ಲ್ಾಕ್ಸ
ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಬಳಕ ಯನುು ಕ್ಟ್ುಟನ್ಸಟಾಟಗಿ ನ್ಸಷ ೀಧಿಸಬ ೀಕ್ು

4. ವ ೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನರ್ಳನುು (ಪಿಪಿಇ) ಮುಖವಾಡರ್ಳು, ಕ ೈರ್ವಸುರ್ಳು ಮತುಿ ಶೂ ಕ್ವರ್ ರ್ಳ ಜ ೊತ ಗ ಧರಿಸಬ ೀಕ್ು.ಯಾವುದ ೀ  ುರಸ್ಕಿ
ಪಾರರಂಭವಾರ್ುವಮ ಲು, ಎಲ್ಾಲ ಬಹಿರಂರ್ ಕ ೊಳಾಯಿ ಜ ೊೀಡಣ ರ್ಳನುು ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತಗ ೊಳಿಸಬ ೀಕ್ು

5. aಯಾವುದ ೀ  ುರಸಿ್ಕ ಪಾರರಂಭವಾರ್ುವ ಮ ಲು, ಎಲ್ಾಲ ಬಹಿರಂರ್ ಕ ೊಳಾಯಿ ಜ ೊೀಡಣ ರ್ಳನುು ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತಗ ೊಳಿಸಬ ೀಕ್ು

6. ಯಾವುದ ೀ ನಕಾರಾತಮಕ್ ಣಾತಮಕ್ತ ಯನುು ತಪಿಪಸಲು ಬಹು-ಹಂತ ಕ್ಟ್ಟಡ ಪ್ರಕ್ರಣವು ಆಂಟ್ಟ-ಸ್ಕಫನ ೀಜ್ / ತ ರಪಿನ ರಾಶ್ರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುತ್ರಿದ ಯ್ಕ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಿದ .
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ಸಥಳ ನ್ಸದಿಗಷ್್ ಮುನಯುಚ್ಚರಿಕಯ
ಪ್ಾತಯಯೋಕತಯ ಕಯೋಂದಾರ್ಳು/ಆಸಪತಯಾರ್ಳು

7. . ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಮುಂಭಾರ್ರ್ಳಿವ , ವ ೈ ಾಕ್ತೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹ ಯಂತ ಅವುರ್ಳನುು ಸಜಿಿಕ್ಲ್ಸ / ಸ ನ್ರ್ ಆಧಾರಿತ / ಟ್ಚ ಲ್ ಸ್ಟ / ಫೂಟ ಆಪ್ರ ೀಟ ಡ್ ಫೌಸ ಟ್
ಮತುಿ ಸ ನ್ರ್ ಆಧಾರಿತ ಮೊತರ ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ಸಿ ರ್ಳ  ಂದಿಗ ಬ ಲ್ಾಯಿಸಲು ಸೊಚಿಸಲ್ಾರ್ುತಿದ . ನ್ಸೀರಿಲಲ ಮೊತಾರಲಯರ್ಳನುು ಬಳಸಲ್ಾರ್ುತ್ರಿದ , ನಂತರ
ತಯಾರಕ್ರ ಮಾರ್ಿಸೊಚಿರ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಸಯಮಿತವಾಗಿ ಮಧಾಂತರ ಮತುಿ ಸ ೊೀಂಕ್ುರ್ಳ ತವನುು ಮಾಡಬ ೀಕ್ು

8. . ಮುಚಿಚಹ ೊೀಗಿರುವ ರ ೀಖ ರ್ಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು, ಕ ೊೀಣ ರ್ಳನುು ಪ್ರತ ಾೀಕ್ವಾಗಿ ತ ರ ಯಬ ೀಡಿ ಮತುಿ ಸಿಚ clean ಗ ೊಳಿಸಬ ೀಡಿ. ಸಥಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ  ಂದಿಗ 
ಲಭಾವಿರುವ ತಪಾಸಣ / ನ್ಸವಿಹಣ ಗಾಗಿ ವಾಟ್ರ್ ಜ ಟ ಅರ್ಥವಾ ಗಾಾಸ್ಟ ಅರ್ಥವಾ ಇತರ ಡಿ-ಕಾಲಗಿಂಗ್ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಬಳಸಲು ಆ ಾತ ನ್ಸೀಡಿ. ಲಭಾವಿ ದರ 
ಎಂಡ ೊೀಸ ೊಿೀಪಿಕ್ಸ ಕಾಾಮರಾರ್ಳನುು ಬಳಸ್ಕ

9. . ಬಾಾಕ್ಸಫಲೀ ತಡ ರ್ಟ್ುಟವಿಕ ಯನುು ನ್ಸೀರು ಮತುಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಿರ್ಳಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿದ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು

10. ಎಲ್ಾಲ ಟಾರಪ್ ರ್ಳಲ್ಲಲ ನ್ಸೀರಿನ ಮುದ ರ ಇದ ಯ್ಕೀ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

11. ವ ೈರಸ್ಟ ಅನುು ನ್ಸಷಿಿಿಯಗ ೊಳಿಸಲು ಬಸ್ಕ ಗಾಳಿಯನುು (ಸಾಧಾವಾ ರ ) ಬಳಸ್ಕ ದಾಿರಪಾಲಕ್ ಸ್ಕಂಕ್ಸ ಅನುು ಸ್ಕೀಟ ಕ್ವರ್ ರ್ಳ  ಂದಿಗ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲು ಆರ ೊೀರ್ಾ
ಸ್ಕಬಬಂದಿಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ನ್ಸೀಡಿ.
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ಸಥಳ ವಿಶ ೀಷ್ ನ್ಸಬಂಧನ ರ್ಳು ವಾಣಿಜಾ ಸಂಕ್ತೀಣಿರ್ಳು /  ಸಂಸ ಥರ್ಳು /  ಸಾಥಪ್ನ ರ್ಳು
1. ವಾಣಿಜಾ ಸಂಕ್ತೀಣಿರ್ಳು/ಸಂಸ ಥರ್ಳು/ಸಂಸ ಥರ್ಳಿಂ ಸಾಥಪಿಸ್ಕರುವ ಎಲ್ಾಲ ಸುರಕ್ಷತ ಮತುಿ ಆರ ೊೀರ್ಾ ಪರೀಟ ೊೀಕಾಲ್ಸ ರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸ್ಕ.

2. ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ೃತ ವಾಕ್ತಿ/ಆಪ್ರ ೀಟ್ಟಂಗ್ ಏಜ ನ್ಸ್ ಜ ೊತ ಗ ಮಾತರ ಆವರಣ ಪ್ರವ ೀಶ್ಸ್ಕ.

3. ಸುಮಾರು 1 ತ್ರಂರ್ಳಿನ್ಸಂ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಲ ಇಲಲ ಆವರಣಕ ಿ, ಹ ಚಿಚನ ಮುನ ುಚಚರಿಕ ರ್ಳನುು ತ ಗ  ುಕ ೊಳುಬ ೀಕಾರ್ುತಿದ . ಯಾವುದ ೀ Exhausts ಆರಂಭವಾರ್ ಂತ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳಿು.
ಕ ಲಸವನುು ಪಾರರಂಭಿಸುವ ಮ ಲು, ಎಲ್ಾಲ ಟಾರಪ್ ರ್ಳು ಮತುಿ Wcರ್ಳ ಮೊಲಕ್ ನ್ಸೀರನುು ಹಾರಿಸಬ ೀಕಾರ್ುತಿದ . ಎಲ್ಾಲ ನ್ಸೀರು ಸರಬರಾಜು ಗ ರ ರ್ಳನುು ಚಿವುಟ್ಬ ೀಕ್ು, ನ್ಸೀರು
ಹಾಕ್ಬ ೀಕ್ು, 200 PPMನ ಕ ೊಲೀರಿನ್ ದಾರವಣದಿಂ ಸ ೊೀಂಕ್ು ಮಾಡಬ ೀಕ್ು ಮತುಿ ಗಾರಹಕ್ರು ಸಿಲಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಕಾಯಬ ೀಕ್ು.

4. ಯಾವುದ ೀ ಕಾಯಿಸಥಳ ಲ್ಲಲ ರಿಪ ೀರಿ ಮಾಡುವ ಮ ಲು, ಅ ನುು ಚ ನಾುಗಿ ಸ ೊೀಂಕ್ುಗ ೊಳಿಸ್ಕ ಕ್ನ್ಸಷ್ಠ ಒಂ ು ದಿನಕ ಿ ಲ್ಾಕ್ಸ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಬಳಕ ಯನುು ಕ್ಟ್ುಟನ್ಸಟಾಟಗಿ
ನ್ಸಷ ೀಧಿಸಬ ೀಕ್ು.

5. ಕ್ಳ  ಕ ಲವು ವಾರರ್ಳಿಂ ಆವರಣ ಮುಚಚಲ್ಾಗಿದ , ಸ ಟಪ್್, ಸ ಪಿಟಕ್ಸ ಟಾಾಂಕ್ಸ ರ್ಳು ಮತುಿ ಬ ೀಸ್ಟ ಮಂಟ ಸುಪ್್ ರ್ಳ ಕಾಯಾಿಚರಣ ರ್ಳು, ನ್ಸವಿಹಣ ಮತುಿ  ುರಸ್ಕಿಯನುು
ವಿಶ ೀಷ್ವಾ ಮತುಿ ಸುಸಜಿಿತ ಏಜ ನ್ಸ್ ಮಾತರ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು. ಅಲಲದ ೀ ಸಾಟಪ್್ ನ ಬಡಿಭಾರ್ ಮತುಿ ಅಕ್ಷ್ಿವನುು ಕ್ತರಯಾಶ್ೀಲವಾಗಿಡಲು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ . ಎಸ್ಟ ಟ್ಟಪಿಯಲ್ಲಲ ಕ ಲಸ
ಮಾಡುವಾರ್ ಮಾಸ್ಟಿ, ಹಾಾಂಡ್ ಗೌಲಸ್ಟ ಶೂ ಕ್ವರ್ ರ್ಳ ಜ ೊತ ಗ ವ ೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನರ್ಳನುು (ಪಿಪಿಇ) ಧರಿಸಬ ೀಕ್ು. ಮರುಬಳಕ ಮಾಡುವ ಮುನು ಎಲ್ಾಲ ನ್ಸೀರಿನ ಕ ೊಳವ ರ್ಳನುು
ಸಹ ಹ ೊರಕ ಿ ಚಿಮಿಮಸಬ ೀಕ್ು ಮತು.ಿ

6. ಯಾವುದ ೀ  ುರಸ್ಕಿ ಪಾರರಂಭವಾರ್ುವ ಮ ಲು, ಎಲ್ಾಲ ಬಹಿರಂರ್ ಕ ೊಳಾಯಿ ಜ ೊೀಡಣ ರ್ಳನುು ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತಗ ೊಳಿಸಬ ೀಕ್ು.
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ಸಥಳ ವಿಶ ೀಷ್ ನ್ಸಬಂಧನ ರ್ಳು ವಾಣಿಜಾ ಸಂಕ್ತೀಣಿರ್ಳು /  ಸಂಸ ಥರ್ಳು /  ಸಾಥಪ್ನ ರ್ಳು
7. ಬಲ್ ರ್ಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದ ೀ ನಕಾರಾತಮಕ್ ಣಾತಮಕ್ ಒತಿಡರ್ಳನುು ತಪಿಪಸಲು, ಬಹು-ಹಂತ ಕ್ಟ್ಟಡ ಸಂ ಭಿ ಲ್ಲಲ ಆಂಟ್ಟ-ಸ್ಕಫನ ೀಜ್ / ತ ರಪಿನ ರಾಶ್ರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ

ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುತ್ರಿದ ಯ್ಕ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

8. ಮುಚಿಚಹ ೊೀಗಿರುವ ರ ೀಖ ರ್ಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು, ಕ ೊೀಣ ರ್ಳನುು ಪ್ರತ ಾೀಕ್ವಾಗಿ ತ ರ ಯಬ ೀಡಿ ಮತುಿ ಸಿಚ clean ಗ ೊಳಿಸಬ ೀಡಿ. ಸಥಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ  ಂದಿಗ ಲಭಾವಿರುವ
ತಪಾಸಣ / ನ್ಸವಿಹಣ ಗಾಗಿ ವಾಟ್ರ್ ಜ ಟ ಅರ್ಥವಾ ಗಾಾಸ್ಟ ಅರ್ಥವಾ ಇತರ ಡಿ-ಕಾಲಗಿಂಗ್ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಬಳಸಲು ಆ ಾತ ನ್ಸೀಡಿ. ಲಭಾವಿ ದರ ಎಂಡ ೊೀಸ ೊಿೀಪಿಕ್ಸ
ಕಾಾಮರಾರ್ಳನುು ಬಳಸ್ಕ.

9. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಮುಂಭಾರ್ರ್ಳಿವ , ಅವುರ್ಳನುು ಸಂವ ೀ ಕ್-ಆಧಾರಿತ / ಟ್ಚ ಲ್ ಸ್ಟ ನಲ್ಲಲರ್ಳು ಮತುಿ ಸಂವ ೀ ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಮೊತರ ಫ್ಲಶ್ ಕ್ವಾಟ್ರ್ಳ  ಂದಿಗ ಬ ಲ್ಾಯಿಸಲು
ನ್ಸವಿಹಣ ಗ ಸೊಚಿಸ್ಕ. ನ್ಸೀರಿಲಲ ಮೊತಾರಲಯರ್ಳನುು ಬಳಸಲ್ಾರ್ುತ್ರಿದ , ನಂತರ ತಯಾರಕ್ರ ಮಾರ್ಿಸೊಚಿರ್ಳ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಸಯಮಿತವಾಗಿ ಮಧಾಂತರ ಮತುಿ
ಸ ೊೀಂಕ್ುರ್ಳ ತವನುು ಮಾಡಬ ೀ.

10. ನ್ಸೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತುಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಿರ್ಳಲ್ಲಲ ಬಾಾಕ್ಸ ಫಲೀ ಪಿರವ ಂಟ್ರ್ ರ್ಳನುು ಸಾಥಪಿಸಲ್ಾಗಿದ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

11. ವಾಶ್ ಬ ೀಸ್ಕನೆಳು ಮತುಿ ಸ್ಕಂಕ್ಸ ರ್ಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಲ್ ರ್ಳನುು ಸಾಥಪಿಸಲು ಇ ನುು ಹ ಚುಚ ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ .

12. ಎಲ್ಾಲ ಟಾರಪ್ ರ್ಳಲ್ಲಲ ನ್ಸೀರಿನ ಮುದ ರ ಇದ ಯ್ಕೀ ಎಂ ು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಕಕ ೊಳಿು.

Page 11



ನಯನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿಟ್ು್ಕಯೂಳಳಬಯೋಕಾದ ಹಯಚ್ುಚವರಿ ಸಂರ್ತರ್ಳು

1. ಹ ಚುಚವರಿ ಮುಖವಾಡರ್ಳು (ನ್ಸೀವು ಹಿಂದಿನ ಮುಖವಾಡ ಲ್ಲಲ ನ್ಸೀರಿನ ಹನ್ಸರ್ಳನುು ಪ್ಡ ಯುವು ನುು ಕ ೊನ ಗ ೊಳಿಸ್ಕ ರ 

2. ಎಲ್ಾಲ ಸಮಯ ಲೊಲ ಸ ೊೀಂಕ್ು ನ್ಸವಾರಕ್ ಸ ರೀ ಬಾಟ್ಲ್ಸ (ನ್ಸಜಿಲ್ಲೀಕ್ರಣ/ಡಿಟ ೈಲ್ಸ) ಅನುು ಕ ೊಂಡ ೊಯಾಬ ೀಕ್ು.

3. ಉಪ್ಕ್ರಣರ್ಳು ಮತುಿ ವಸುಿರ್ಳನುು ಸ ೊೀಂಕ್ುರಹಿತಗ ೊಳಿಸಲು ಮೈಕ ೊರೀಫ ೈಬರ್ ಬಟ ಟ.

4. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುಿರ್ಳ ವಿಲ್ ೀವಾರಿಗ ಹ ಚುಚವರಿ ಕಾಾರಿ ಬಾಾಗ್ ರ್ಳು.

5. ಸಥಳಿೀಯ ಆಡಳಿತರ್ಳಿಂ ಸಾಥನ್ಸಕ್ ಪಾಸ್ಟ ರ್ಳನುು ಪ್ಡ ಯುವು ು, ಇ ದಲ್ಲಲ.

6. ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿವರರ್ಳುಳು ಒಂ ು ಲ್ಾಗ್/ಡ ೈರಿಯನುು ಕಾಯುದಕ ೊಳಿು:

a. ಸಥಳ

b. ಹ ಸರು

c. ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಸಂಖ ಾ

d. ರಿೀತ್ರಯ ಕ ಲಸ ನಡ ಸಲ್ಾರ್ುತಿದ .
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“ರ್ಶಸು್ ಎಂಬುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಗಯದುಕಯೂಳುಳವ ದಯೂಡಡ 
ಹಯಜ್ಯೆರ್ೂ ಅಲ್ಿ,

ಅದು ಈರ್ಲ್ಯೋ ತಯಗಯದುಕಯೂಂಡ ಸಣ್ಣ ಹಯಜ್ಯೆರ್ಳು!”
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