
ഇന്ത്യയിലെപ്ലംബിംഗ്
വർക്കിനായുള്ളമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
ദ്ദ ാസ്റ്റ് ദ്ദ ാവിഡ് -19 എപ്പിലെമിക്

∙ ഇന്ത്യൻ പ്ലംബിങ് സ് ിൽസ്  ൗൺസിൽ



ആമുഖം
ഇന്ത്യൻ പ്ലംബിംഗ് സ് ിൽസ്  ൗൺസിൽ (ഐ  ി എസ്സി)
പ്ലംബിംഗ് വയവസായത്തിനായുള്ള  രദ്ദമാന്നത ദ്ദമഖൊ
നന ുണ്യ സമിതിയാണ്. ഇത് ദ്ദേശങീയ നന ുണ്യ വി സന
ദ്ദ ാർപ്പദ്ദേഷന്ലേ (എൻ എസ്െി സി) ആഭിമുഖയത്തിൽ
പ് വർത്തിക്കുന്നു. ബഹുമാനലപ്പട്ട പ് ധാനമപ്ന്ത്ി പ്ശങീ നദ്ദരപ്ര
ദ്ദമാേി വിഭാവനം ലെയ്ത വിേഗ്ധരായ മനുഷയശങക്തിയുലെ
ദ്ദ പ്രമായിഇന്ത്യലയ മാറ്റുന്നതിന് ദ്ദവണ്ടി പ് യത്നിക്കുന്നു.

ശ്രീ നരേശ്ര ര ോദി
ബഹു ോനപ്പെട്ടഇന്ത്യോ
ശ്രധോന ശ്ന്ത്ി

ഇന്ത്യൻ പ്ലംബിംഗ് സ് ിൽസ്  ൗൺസിൽ തയ്യാോക്കിയ ഈ
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങം, COVID-19 മഹാമാരിക്ക് ദ്ദശങഷം ഇന്ത്യയിലെ
വിവിധ സ്ഥെ്ളിൊയി പ്ലംബിംഗിൽ ഏർലപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ലപ് ാഫഷണ്െു ങൾക്കും ലതാഴിൊളി ങൾക്കും ആദ്ദരാഗയ-
സുരക്ഷാ മാനേണ്ഡ്ലള സംബന്ധിച്ച് പ് ാദ്ദയാഗി 
നിർദ്ദേശങ്ങൾനൽ ാനായി ഉദ്ദേശങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

നവേസ്  ൂെുതൽ  െരുന്നതും ജീവൻ നഷ്ടലപ്പെുന്നതിനുമുള്ള
അ  െസാധയത ങൾ  ുേയ്ക്കുന്നത് െക്ഷയമിട്ട് എളുപ്പവും
ഫെപ് േവുമായ ലെദ്ദയ്യണ്ടതും ലെയ്യരുതാത്തതുമായ
 ാരയ്ളുലെ ട്ടി തയ്യാോക്കിയിരിക്കുന്നു.

COVID-19 ഗണ്യമായ അ  െമാലണ്ങ്കിെും, നവേയുതി
വിതരണ്ം, മെിനജെ ന പ്പു ങൾ / വാത ്ങൾ, അമിതമായ
സമ്മർേ്ങൾ, ദ്ദ ാഡ്  ാെിക്കൽ, മറ്റ് PHE ആവശങയ ത ങൾ
എന്നിവ ാെിദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്.

ര ോ രഹശ്രനോഥ്
രോപ്പെ

നനരുണ്യവികസന, 
സംേംഭകത്വ ശ്ന്ത്ി

(MoSDE)

#IndiaFightsCorona
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ഓർമ്മിക്കോനുള്ള ശ്രധോനകോേയങ്ങൾ

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

േിദ്ദപ്പാർട്ടു ങൾ പ്  ാരം, ല ട്ടിെത്തിന്ലേ സാനിറ്റേി & ലപ്െയിദ്ദനജ് സിസ്റ്റ്ളിൽ
പ് വർത്തിക്കുദ്ദപാങൾ COVID-19നവേസ് െരാനുള്ളസാധയതയുണ്ട്, ല ാദ്ദോണ്നവേസ്
അെ്ിയിരിക്കുന്ന ലവള്ളവും എയദ്ദോദ്ദസാളു ളുമായി സപർക്കം  ുെർത്താനുള്ള
സാധയത  ണ്ക്കിലെെുത്ത്, പ്ലംബർമാർ ആവശങയമായ മുൻ രുതൽ നെ െി ങൾ
ന ലക്കാള്ളണ്ലമന്ന് ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു

സർക്കാർ രൂ ീ രിച്ചഎെലാ പ് ാദ്ദേശങി നിർവഹണ്നിയമ്ളും ിന്ത്ുെരണ്ം.

ആദ്ദരാഗയ ദ്ദസതു ലമാനബൽആപ്പ് ദ്ദഫാണ്ിൽൌൺദ്ദൊഡ് ലെയ്യണ്ം.

സവയം  വാേന്നേന്  ീഴിൽ വീെിനുള്ളിൽ തലന്ന തുെരാൻ നിർദ്ദേശങിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ
പ്ലംബർ ദ്ദജാെിക്ക് ദ്ദ ാ രുത്

സവയം  വാേന്നേൻ തുെരാൻ അദ്ദേഹദ്ദത്താട് ആവശങയലപ്പട്ടിട്ടിലെലന്നും ഒരു COVID-19

ദ്ദരാഗബാധിതനുമായി സപർക്കം  ുെർത്തിയിട്ടിലെലന്നും പ്ലംബർമാർ പ് ഖയാ ിക്കണ്ം.
എന്ത്ായാെും, പ്ലംബർ ദ്ദരാഗബാധിതനാലണ്ന്ന് പ് ഖയാ ിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ
പ് വർത്തിക്കരുത്
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പ്പെരേണ്ടവ പ്പരോത്ുവോയ ുൻകേുത്ലുകൾ
1. ശങരീദ്ദരാഷ്മാവ്നേനംേിനഅെിസ്ഥാനത്തിൽഎെുക്കു യും ദ്ദരഖലപ്പെുത്തു യും ദ്ദവണ്ം.

2. ലഫയ്സ് മാസ്ക് / ഷീൽഡ്/ ദ്ദഗാഗ്ഗ്ങൾസ്, ഗ്ലൗസ്എന്നിവ ഉ ദ്ദയാഗിക്കു . ദ്ദഫസ് നവസേും
ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു.

3. സാനിനറ്റദ്ദസഷൻ, പ് തെം മെിനമുക്തമാക്കൽ എന്നിവയിെൂലെ ശങരിയായ ന ശങുെിതവം
ഉേപ്പാക്കു .

4. ഫെപ് േമായ ദ്ദസാഷയൽെിസ്റ്റൻസിംഗ് നിെനിർത്തു . 6അെിഅഭിെഷണ്ീയം.

5. നി്ളുലെ  ുെുംബാംഗ്ലള  രിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ദ്ദജാെി  ൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞ്
വീട്ടിൽ പ് ദ്ദവശങിക്കുന്നദ്ദതാലെ  ുളിക്കു .

6. നി്ങൾ ദ്ദരാഗബാധിതനുമായി വയക്തി രമായിഅെുത്തിെ ഴ ു ദ്ദയാഅലെലങ്കിൽ ദ്ദനരിട്ട്
ബന്ധലപ്പെു ദ്ദയാ ലെയ്താൽ, സംഭവം ഉെൻ തലന്ന നി്ളുലെ സൂപ്പർനവസലേയും
ദ്ദൊക്െ ലേദ്ദയാആദ്ദരാഗയ പ് വർത്ത ലരദ്ദയാഅേിയിക്കു .

7.  ണ്ിയായുധ്ങൾ, ഉ  രണ്്ങൾ, വർക്ക് സ്ല യ്സു ളിെും വാഹന്ളിെുമുള്ള
െച്ച് ദ്ദ ായിന്േു ങൾ എന്നിവ അണ്ുവിമുക്തമാക്കു . ശങുെീ രണ് രാസവസ്തുക്കങൾ
ലതരലഞ്ഞെുക്കുദ്ദപാങൾ, നവേൽ ദ്ദരാഗ ാരി ങൾലക്കതിരായി പ് വർത്തിക്കുന്ന ക്ലീനിംഗ്
ഏജന്േു ങൾ ലതരലഞ്ഞെുക്കു . അത്തരം ക്ലീനിംഗ് ഏജന്േു ങൾ െഭയമലെലങ്കിൽ, ദ്ദസാപ്പും
ലവള്ളവും ഉ ദ്ദയാഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ദ്ദശങഷം നന്നായി ഉണ്ക്കു 

8. എെലായ്ദ്ദപ്പാഴും നി്ളുലെ ഐെി  ാർെിന്ലേയും ഐ. ി.എസ്.സി പ്ലംബർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്ലേയും ദ്ദസാഫ്റ്റ്റ് ദ്ദ ാപ്പി സൂക്ഷിക്കു 

9.  യാഷ് ലെസ്സ് ഇെ ാെു ങൾക്ക് മുൻഗണ്ന നൽ ു .
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പ്പെേേുത്ോത്തവ പ്പരോത്ുവോയ ുൻകേുത്ലുകൾ

1. ഹാൻഡ്ലഷയ്ക്ക് ഉങൾലപ്പലെയുള്ള ശങാരീരി ബന്ധ്ങൾ ഒഴിവാക്കു .

അഭിവാേയ്ങൾക്ക് ദ്ദനാൺ-ദ്ദ ാൺൊക്റ്റ് രീതി ങൾ മാപ്തം ഉ ദ്ദയാഗിക്കാൻ
ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു

2. മറ്റാലരങ്കിെും നൽ ിയിട്ടുള്ള  ണ്ിയായുധ്ളും ഉ  രണ്്ളും  ങ്കിെു യും
ഉ ദ്ദയാഗിക്കു യും ലെയ്യരുത്. ആവശങയമായി വന്നാൽ ഉ ദ്ദയാഗത്തിന് മുപ്
 ണ്ിയായുധ്ളും ഉ  രണ്്ളുംഅണ്ുവിമുക്തമാക്കു .

3. ദ്ദജാെി ലെയ്യുദ്ദപാങൾ മുഖംമൂെി, മുഖം, ണ്ണ്, മൂക്ക്എന്നിവ ലതാെരുത്.

4.  െൊസു ളിൽ ഒപ്പിൊൻ ദ്ദ ന ങൾ ങ്കിെരുത്.

5. ഉ ദ്ദയാഗിച്ചവസ്തുക്കങൾ ഉ ദ്ദഭാക്താവിന്ലേ  രിസര്ളിൽ ഉദ്ദ ക്ഷിക്കരുത്.

6. മലറ്റാരാളുലെ മാസ്ക്ഉ ദ്ദയാഗിക്കരുത്.

7. ഉ ദ്ദഭാക്താവ്നൽ ുന്ന ഭക്ഷണ്- ാനീയ്ങൾ ഉ ദ്ദയാഗിക്കരുത്.
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നിർേിഷ്ട സ്ഥെ്ളിൽ എെുദ്ദക്കണ്ട മുൻ രുതെു ങൾ
ലേസിെൻഷയൽ - ഇൻെില ൻെന്് വീെു ങൾ /  ബംഗ്ലാവു ങൾ /  വിെല ങൾ /  

ഉയരമുള്ള ല ട്ടിെ്ങൾ /  പ്ഗൂപ്പ് ഹൗസിംഗ് ലസാനസറ്റി ങൾ

1. അദ്ദപ്പായിന്്ലമന്േു ങൾ നിശ്ചയിക്കുദ്ദപാങൾ, ഉ ദ്ദഭാക്താക്കങൾ ആലരങ്കിെും COVID-19 ബാധിതദ്ദരാ അലെലങ്കിൽ
 വാേന്നേനിൽ  ഴിയുന്നവദ്ദരാ ആദ്ദണ്ാ എന്ന് വയക്തത വരുത്തു (ആലണ്ങ്കിൽ പ് ദ്ദതയ മുൻ രുതെു ങൾ
എെുക്കണ്ം, വിവര്ങൾ അെുത്ത ദ്ദ ജിൽ). നിയുക്ത  ണ്ിയിെം അണ്ുവിമുക്തമാക്കുന്നതിദ്ദനാ അതിന് ദ്ദവണ്ട
മുലന്നാരുക്ക്ങൾ നെത്തിത്തരാദ്ദനാ അഭയർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അഭി ാമയം. ദ്ദക്ലാേിൻ ഏജന്് ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്നുലണ്ടങ്കിൽ,

ഈ പ് ദ്ദേശങത്ത് നന്നായി വായുസഞ്ചാരം ഉേപ്പാക്കണ്ം.  ണ്ിയിെം അണ്ുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടിലെലങ്കിൽ, ദ്ദജാെി
ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുപ്അക്കാരയം ലെയ്യു .

2. അെഞ്ഞുദ്ദ ായ ന പ്പു ങൾ  രിദ്ദശങാധിക്കുന്നതിന്, അേ ങൾഓദ്ദരാന്നായി തുേന്ന് വൃത്തിയാക്കരുത്.   രം പ് ാദ്ദേശങി 
അധി ാരി ളുമായിബന്ധലപ്പട്ട് അവിലെ െഭയമായ, രിദ്ദശങാധന/ രി ാെനത്തിനായി ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്നവാട്ടർ ലജറ്റു ങൾ
/ഗയാസ് / മറ്റ് െി-ദ്ദക്ലാഗിംഗ് രീതി ങൾ ലതരലഞ്ഞെുക്കു .െഭയലമങ്കിൽഎൻ ദ്ദൊസ്ദ്ദ ാപ്പിക് യാമേ ങൾഉ ദ്ദയാഗിക്കു 

3. ഒരു മാസത്തിദ്ദെലേയായി ഉ ദ്ദയാഗിക്കാത്ത  രിസര്ളിൽ, അധി മുൻ രുതെു ങൾ എെുദ്ദക്കണ്ടി വരും. ഒരു
തരത്തിെുള്ളഎക്സ്ദ്ദഹാസ്റ്റു ളുംആേയം തലന്ന പ് വർത്തിപ്പിക്കരുത്. പ് വർത്തി ങൾ തുെ്ുന്നതിന് മുപ് എെലാ വാട്ടർ
ദ്ദക്ലാലസറ്റു ളിെും പ്ൊപ്പു ളിെും ലവള്ളം ഒഴുക്കണ്ം. എെലാ ജെവിതരണ് നെനു ളും ഫ്ലഷ് ലെയ്ത് മെിന ജെം
ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു, 200  ി ിഎം ദ്ദക്ലാേിന് ൊയനി ഉ ദ്ദയാഗിച്ച് അണ്ുവിമുക്തമാക്കി,  ുേച്ച സമയത്തിന് ദ്ദശങഷം മാപ്തം
ഉ ദ്ദയാഗിച്ച് തുെദ്ദ്ണ്ടതാണ്.

4. ഉയരമുള്ള ല ട്ടിെ്ളിൽ പ് തി ൂെ സമ്മർേ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, ആന്േി-സിഫദ്ദണ്ജ് / ലവൻ് സ്റ്റാക്കു ങൾ
ശങരിയായി പ് വർത്തിക്കുലണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കു .
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5. ദ്ദൊക്ക് ൌൺ സമയത്ത്, പ് ശ്ന  രിഹാര പ് തിദ്ദരാധ പ് വർത്തി ളും, അറ്റ ുറ്റപ്പണ്ി ളും മാപ്തം നെത്തു .
നവീ രണ് / രിഷ്ക്കരണ് ദ്ദജാെി ങൾ ഒഴിവാക്കു .

6. പ് വർത്തിക്കുദ്ദപാങൾഷൂ  വേു ളും ധരിക്കാൻശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു.

7. ഇെു്ിയതും ഇഴഞ്ഞു ദ്ദ ാദ്ദ ണ്ടതുമായസ്ഥെ്ളിലെ ദ്ദജാെി ഒഴിവാക്കു .അത്അ ായ രമാണ്.

8. ലവള്ളം, ലപ്െയിദ്ദനജ് നെനു ളിൽ  ിൻപ് വാഹം തെയുന്നതിനുള്ള ഉ  രണ്്ങൾ സ്ഥാ ിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന്
ഉേപ്പാക്കു .

9. ഏത്ദ്ദജാെിക്കും മുപായിസ്ല യേു ളും  ാർട്സു ളും െഭയമാലണ്ന്ന് ഉേപ്പാക്കു .

10. വാട്ടർസീെു ളും പ്ൊപ്പു ളും സ്ഥാ ിക്കുന്നതിൻലേയും ഫ്ലഷ് ലെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ്  വർ താഴ്ത്ത്തി
ലവക്കുന്നതിൻലേയുംആവശങയ തലയക്കുേിച്ച് ഉ ദ്ദഭാക്താവിലന ദ്ദബാധവത് രിക്കു 
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നിർേിഷ്ട സ്ഥെ്ളിൽ എെുദ്ദക്കണ്ട മുൻ രുതെു ങൾ
ഐദ്ദസാദ്ദെഷൻ ലസൻേേു ങൾ /  ആശങു പ്തി ങൾ

1. ഐദ്ദസാദ്ദെഷൻ ലസന്േേു ങൾ / ആശങു പ്തി ങൾ /  വാേന്നേൻ ലസൻേേു ങൾ
എന്നിവിെ്ളിൽ ദ്ദജാെി ലെയ്യുദ്ദപാങൾ ആദ്ദരാഗയ മപ്ന്ത്ാെയം / ബന്ധലപ്പട്ട അധി ാരി ങൾ
നിർദ്ദേശങിച്ചിട്ടുള്ള എെലാ സുരക്ഷയും ആവശങയമായ ആദ്ദരാഗയ ദ്ദപ് ാദ്ദട്ടാദ്ദക്കാളു ളും
 ിന്ത്ുെരു . െുവലെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ലളാന്നും ഈ നിർദ്ദേശങലത്ത മേി െക്കുന്നിെല.
സമയാസമയ്ളിൽസർക്കാർ ുേലപ്പെുവിക്കുന്ന ുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്ശങധിയ്ക്കു 

2. അംഗീ ൃത വയക്തിദ്ദയാലൊപ്പം മാപ്തം  രിസര്ളിൽ പ് ദ്ദവശങിക്കു യും ഉെനീളം ഒപ്പം
ഉണ്ടായിരിക്കു യും ലെയ്യു .

3. ഏലതാരു പ് വർത്തിയും തുെ്ുന്നതിന് മുപ് ആസ്ഥെം അണ്ുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുലണ്ടന്നും
അതിനു ദ്ദശങഷം ഒരു േിവസം അെച്ചിട്ടിട്ടുലണ്ടന്നും ഉേപ്പ് വരുത്തു . അെച്ചിെുന്ന സമയത്ത്
ഉ ദ്ദയാഗം ർശങനമായി നിയപ്ന്ത്ിച്ചിരിക്കണ്ം.

4. മാസ് ു ങൾ, ഗ്ലൗസ്, ഷൂ  വർ എന്നിവദ്ദയാലൊപ്പം വയക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉ  രണ്്ങൾ
( ി ിഇ)നിർബന്ധമായും ധരിക്കണ്ം.

5. ഏലതാരു േിപ്പയർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുപും, തുേന്ന്  ിെക്കുന്ന എെലാ പ്ലംബിംഗ്
ഫിക്സ്െേു ളുംഅണ്ുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണ്ം.

6. ഉയരമുള്ള ല ട്ടിെ്ളിൽ പ് തി ൂെ സമ്മർേ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, ആന്േി-സിഫദ്ദണ്ജ് /

ലവൻ്സ്റ്റാക്കു ങൾശങരിയായി പ് വർത്തിക്കുലണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കു .
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നിർേിഷ്ട സ്ഥെ്ളിൽ എെുദ്ദക്കണ്ട മുൻ രുതെു ങൾ
ഐദ്ദസാദ്ദെഷൻ ലസൻേേു ങൾ /  ആശങു പ്തി ങൾ

7.  രപരാഗത ദ്ദഫാസിറ്റു ങൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ അവ മാറ്റി ലമെിക്കൽ വിേഗ്ധർ   രം നിർദ്ദേശങിക്കുന്ന
സർജിക്കൽ / ലസൻസർ അധിഷ്ഠിത / െച്ച് ലെസ് / ഫുട്ട് ഓപ്പദ്ദേറ്റഡ് ദ്ദഫാസിറ്റു ങൾ, ലസൻസർ
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യൂേിനൽ ഫ്ലഷ് വാൽവു ങൾ എന്നിവ ഉ ദ്ദയാഗിക്കാൻ ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു.
ലവള്ളമിെലാത്ത യൂേിനെു ളാണ് ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്നലതങ്കിൽ, നിർമ്മാതാക്കളുലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
അനുസരിച്ച്  ൃതയമായഇെദ്ദവള ളിൽനപ് മിംഗുംഅണ്ുവിമുക്തമാക്കെും നെത്തണ്ം.

8. അെഞ്ഞുദ്ദ ായ ന പ്പു ങൾ  രിദ്ദശങാധിക്കുന്നതിന്, അേ ങൾ ഓദ്ദരാന്നായി തുേന്ന് വൃത്തിയാക്കരുത്.

  രം പ് ാദ്ദേശങി അധി ാരി ളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് അവിലെ െഭയമായ,

 രിദ്ദശങാധന/ രി ാെനത്തിനായി ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ലജറ്റു ങൾ / ഗയാസ് / മറ്റ് െി-ദ്ദക്ലാഗിംഗ്
രീതി ങൾ ലതരലഞ്ഞെുക്കു .െഭയലമങ്കിൽഎൻ ദ്ദൊസ്ദ്ദ ാപ്പിക് യാമേ ങൾഉ ദ്ദയാഗിക്കു 

9. ലവള്ളം, ലപ്െയിദ്ദനജ് നെനു ളിൽ  ിൻപ് വാഹം തെയുന്നതിനുള്ള ഉ  രണ്്ങൾ
സ്ഥാ ിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കു .

10. എെലാ പ്ൊപ്പു ളിെും വാട്ടർസീൽ ഉലണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കു 

11. നവേസിലന നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിന്, ജാനിറ്റർ സിങ്കു ങൾ െൂെുവായു ഉ ദ്ദയാഗിച്ച്
അണ്ുവിമുക്തമാക്കുവാനും (സാധയമാ ുന്നിെത്ത്), സീറ്റ്  വേു ങൾ താഴ്ത്ത്തി ലവച്ച് വാട്ടർ ദ്ദക്ലാസറ്റ്
ഫ്ലഷ്ലെയ്യുവാനുംആദ്ദരാഗയസംരക്ഷണ്ഉദ്ദേയാഗസ്ഥലര ദ്ദബാധവൽക്കരിക്കു .
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നിർേിഷ്ട സ്ഥെ്ളിൽ എെുദ്ദക്കണ്ട മുൻ രുതെു ങൾ
വയാ ാര സമുച്ചയ്ങൾ /  സ്ഥാ ന്ങൾ /  എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ലമന്േു ങൾ

1. വയാ ാര സമുച്ചയ്ങൾ / സ്ഥാ ന്ങൾ / എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ലമന്് എന്നിവ തയ്യാോക്കിയ എെലാവിധ സുരക്ഷ-ആദ്ദരാഗയ ദ്ദപ് ാദ്ദട്ടാദ്ദക്കാളു ളും
 ിന്ത്ുെരു .

2. അംഗീ ൃതവയക്തി /ഓപ്പദ്ദേറ്റിംഗ്ഏജൻസിലക്കാപ്പം മാപ്തം  രിസര്ളിൽ പ് ദ്ദവശങിക്കു യും ഉെനീളം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കു യും ലെയ്യു .

3. ഒരു മാസത്തിദ്ദെലേയായി ഉ ദ്ദയാഗിക്കാത്ത  രിസര്ളിൽ, അധി മുൻ രുതെു ങൾ എെുദ്ദക്കണ്ടി വരും. ഒരു തരത്തിെുള്ള
എക്സ്ദ്ദഹാസ്റ്റു ളും ആേയം തലന്ന പ് വർത്തിപ്പിക്കരുത്. പ് വർത്തി ങൾ തുെ്ുന്നതിന് മുപ് എെലാ വാട്ടർ ദ്ദക്ലാലസറ്റു ളിെും പ്ൊപ്പു ളിെും
ലവള്ളം ഒഴുക്കണ്ം. എെലാ ജെവിതരണ് നെനു ളും ഫ്ലഷ് ലെയ്ത് മെിന ജെം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു, 200  ി ിഎം ദ്ദക്ലാേിന് ൊയനി ഉ ദ്ദയാഗിച്ച്
അണ്ുവിമുക്തമാക്കി, ുേച്ചസമയത്തിന് ദ്ദശങഷം മാപ്തം ഉ ദ്ദയാഗിച്ച് തുെദ്ദ്ണ്ടതാണ്.

4. ഏലതാരു പ് വർത്തിയും തുെ്ുന്നതിന് മുപ് ആ സ്ഥെം അണ്ുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുലണ്ടന്നും അതിനു ദ്ദശങഷം ഒരു േിവസം അെച്ചിട്ടിട്ടുലണ്ടന്നും
ഉേപ്പ്വരുത്തു .അെച്ചിെുന്നസമയത്ത് ഉ ദ്ദയാഗം  ർശങനമായി നിയപ്ന്ത്ിച്ചിരിക്കണ്ം.

5.  ഴിഞ്ഞ  ുേച്ച് ആഴ്ത്െ ളായി  രിസരം അെഞ്ഞു  ിെക്കു യാലണ്ങ്കിൽ, എസ്. െി.  ി. ങൾ, ലസപ്റ്റ്റിക് ൊങ്കു ങൾ, ദ്ദബസ്ലമന്് സംപ്റ്സ്
എന്നിവയുലെ പ് വർത്തന്ങൾ,  രി ാെനം, അറ്റ ുറ്റപ്പണ്ി മുതൊയവ പ് ദ്ദതയ ം സുസജ്ജമായ ഏജൻസി മാപ്തം ലെയ്യണ്ം. എസ്െി ി ളുലെ
ദ്ദബ്ലാവേു ളും വായുസഞ്ചാരവും സജീവമായി നിെനിർത്താനും ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു. എസ്. െി.  ി.  ളിൽ മാസ് ു ങൾ, ഗ്ലൗസ്, ഷൂ  വർ
എന്നിവദ്ദയാലൊപ്പം വയക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉ  രണ്്ങൾ ( ി ിഇ) നിർബന്ധമായും ധരിക്കണ്ം. എെലാ ജെ ന നു ളും  ുനരു ദ്ദയാഗത്തിന്
മുപ് ഫ്ലഷ് ലെയ്യു യുംഅണ്ുവിമുക്തമാക്കു യും ദ്ദവണ്ം

6. ഏലതാരു േിപ്പയർആരംഭിക്കുന്നതിന് മുപും, തുേന്ന്  ിെക്കുന്നഎെലാ പ്ലംബിംഗ്ഫിക്സ്െേു ളുംഅണ്ുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണ്ം.
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നിർേിഷ്ട സ്ഥെ്ളിൽ എെുദ്ദക്കണ്ട മുൻ രുതെു ങൾ
വയാ ാര സമുച്ചയ്ങൾ /  സ്ഥാ ന്ങൾ /  എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ലമന്േു ങൾ

7. ഉയരമുള്ള ല ട്ടിെ്ളിൽ പ് തി ൂെസമ്മർേ്ങൾഒഴിവാക്കുന്നതിന്, ആന്േി-സിഫദ്ദണ്ജ് / ലവൻ്സ്റ്റാക്കു ങൾ
ശങരിയായി പ് വർത്തിക്കുലണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കു 

8. അെഞ്ഞുദ്ദ ായ ന പ്പു ങൾ  രിദ്ദശങാധിക്കുന്നതിന്, അേ ങൾ ഓദ്ദരാന്നായി തുേന്ന് വൃത്തിയാക്കരുത്.   രം
പ് ാദ്ദേശങി അധി ാരി ളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് അവിലെ െഭയമായ,  രിദ്ദശങാധന/ രി ാെനത്തിനായി
ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ലജറ്റു ങൾ / ഗയാസ് / മറ്റ് െി-ദ്ദക്ലാഗിംഗ് രീതി ങൾ ലതരലഞ്ഞെുക്കു . െഭയലമങ്കിൽ
എൻ ദ്ദൊസ്ദ്ദ ാപ്പിക്  യാമേ ങൾ ഉ ദ്ദയാഗിക്കു 

9.  രപരാഗത ദ്ദഫാസിറ്റു ങൾ ഉലണ്ടങ്കിൽ അവ മാറ്റി ലസൻസർ അധിഷ്ഠിത / െച്ച് ലെസ് / ഫുട്ട് ഓപ്പദ്ദേറ്റഡ്
ദ്ദഫാസിറ്റു ങൾ, ലസൻസർ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യൂേിനൽ ഫ്ലഷ് വാൽവു ങൾ എന്നിവ ഉ ദ്ദയാഗിക്കാൻ
ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു. ലവള്ളമിെലാത്ത യൂേിനെു ളാണ് ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്നലതങ്കിൽ, നിർമ്മാതാക്കളുലെ
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾഅനുസരിച്ച്  ൃതയമായഇെദ്ദവള ളിൽനപ് മിംഗുംഅണ്ുവിമുക്തമാക്കെും നെത്തണ്ം.

10. ലവള്ളം, ലപ്െയിദ്ദനജ്നെനു ളിൽ  ിൻപ് വാഹം തെയുന്നതിനുള്ള ഉ  രണ്്ങൾസ്ഥാ ിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന്
ഉേപ്പാക്കു 

11. വാഷ് ദ്ദബസിനു ങൾക്കും സിങ്കു ങൾക്കും ഫെപ് േമായ പ്ൊപ്പു ങൾ ഉ ദ്ദയാഗിക്കുന്നത്ശങു ാർശങ ലെയ്യുന്നു

12. എെലാ പ്ൊപ്പു ളിെും വാട്ടർസീൽ ഉലണ്ടന്ന് ഉേപ്പാക്കു .
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ഓർക്കോൻകൂടുത്ൽ കോേയങ്ങൾ

1. അധി മാസ് ു ങൾ (ഉ ദ്ദയാഗിച്ച് ല ാണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ് ിൽ ലവള്ളംവീണ്നനഞ്ഞു ദ്ദ ായാൽ ).

2. അണ്ുനാശങിനിസ്ദ്ദപ് (ലസ്റ്റേിെിയം/ലെദ്ദറ്റാങൾ) എെലാ സമയത്തും ല ാണ്ടുനെക്കണ്ം.

3. ഉ  രണ്്ങൾ, സാമപ്ഗി ങൾഎന്നിവഅണ്ുവിമുക്തമാക്കാൻനമദ്ദപ് ാനഫബർതുണ്ി.

4. അ ായ രമായവസ്തുക്കങൾ ുഴിച്ചുമൂെുന്നതിന്അധി  യാരിബാഗു ങൾ.

5.  ാസു ങൾ ഉലണ്ടങ്കിൽതദ്ദേശങ ഭരണ്ാധി ാരി ളിൽ നിന്ന്അവെഭിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉേപ്പ് വരുത്തു .

6. ഇനിപ്പേയുന്നവിശങോംശങ്ളുമായി ഒരു ദ്ദൊഗ്/െയേി രി ാെിക്കു :

a) സ്ഥെം

b) ദ്ദ ര്

c) ദ്ദ ാൺൊക്ട് നപർ

d) നെത്തിയ ദ്ദജാെിയുലെ തരം.
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