
COVID19 - நா� அறி�� ெகா�ள - ெதா��� தைட� கால�தி� கள�பணியா��� 
பணியாள�க� ெச�ய� ��யைவ / �டாதைவ. 

 
 
உலைகேய �ட�கி ைவ�தி���� இ�த ெகாேரானா ைவரைஸ.. 
 
 
- தின�� நா� வீ� ��த� ெச�ய பய�ப���� ைலசா�. ஃபீனா� ேபா�ற கி�மி           
நாசினி திரவ�க� �லேம ெசய� இழ�க� ெச�ய ����. 
 
 
- 20 ெநா�க� ேசா�பா� க��வத� �ல� ெசய� இழ�க� ெச�ய ����. 
 
 
- ஆ�கஹா� ெகா�ட ��திகரி�பா�க� (Alcohol based Sanitizers)       
பய�ப���வத� �ல�� இ�கி�மிைய ெசய� இழ�க� ெச�யலா�. 
 
 
- இ�த ைவர� உேலாக� ம��� பிளா��� ெபா��களி� 3 நா�க� வைரயி��, ெச���           
ெபா��களி� 4 ,� 5 மணிேநர�க� வைரயி�� வா�� த�ைம ெகா�ட�. 
 
 
ேம�க�டவ�றி� அ��பைடயி� நா� ெச�ய� ��யைவ / ெச�ய� �டாதைவ 
 
 
1.காைலயி� க� விழி�த�� �தலி� ைககைள ேசா�பா� க�விய பிற� �க� க�வி�          
ப� �ல���க�. 
 
 
2. உேலாக� ெபா��களி� இ�த� கி�மி 3 நா�க� வைர இ���� த�ைம          
ெகா�டதா� ைக�க�கார� அணிவைத� தவி���� ெகா���க�. 
 
 
3. நா� அணி�� நைககளி� ெச�� கல�தி����. ெச��� ெபா��களி� ெகாேரானா         
ைவர� 5 மணி ேநர� வைரயி�� நீ��தி���� த�ைம ெகா�ட�, எனேவ,         
ஒ�ெவா� �ைற �ளி��� ேபா��, �க� ம��� ைககைள� க��� ேபா�� ச�கிலி,          
வைளய�, ேமாதிர� ேபா�றவ�ைற�� ேசா�பா� க���க�. 
 
 
4. எ�லா இட�களி�� ேசா� ம��� த�ணீ� கிைட�க வா��பி�ைல எ�பதா�         
��திகரி�பா�கைள (Sanitizers) ைகயி� எ���� ெச���க�. 
 
 
5. வீ��� இ��� ெவளியிேலா அ�ல� ெவளியி� இ��� வீ�����ேளா யாேர��         
வ�தா�/ெச�றா� உடன�யாக கத� ைக�பி� ேபா�ற ப�திகைள நீரி� கல�த கி�மி         
நாசினி திரவ�க� (ைலசா�+த�ணீ�) ெகா�� �ைட�� வி��க�. 
 
 



6. மற�காம� �க�கவச� அணி�� ெகா���க�. �க�ைத அ��க� ��தமான        
�ணியா� �ைட��� ெகா���க�. (ேகாைட�கால ச�ம பா�கா����� உத��).       
���� ேபாேதா இ��� ேபாேதா ஒ�வரிட� இ��� ம�றவ���� பரவாம� த��க         
�க�கவச� இ�றியைமயாததா��. 
 
 
7. பணியிட� (ேமைஜ, நா�காலி) ம��� பணி��� ேதைவயான க�விகைள        
(க����ட�, கீேபா��, கா��ேல�ட�, ெமாைப� ஃேபா� ) கி�மி நாசினி திரவ�         
(ைலசா�) பய�ப��தி� �ைட��க�. 
 
 
8. இ�திய கலாசார மரபி�ப� ைக��பி வண��தைல பழ�கமா�கி� ெகா���க�.        
ேம�க�திய கலாசாரமாக ைக���கி வரேவ��� �ைறைய� தவி��தி��க�. 
 
 
9. வீ���� �ைழவத�� ��ன� காலணிகைள கி�மிநாசினி திரவ�தா� �ைட��        
வி��க�. 
 
 
10. பணியிட�களி��, பயண�களி�� ச�க இைடெவளிைய� கைடபி���க�. 
 
 
11. வீ���� ச�க இைடெவளிைய� கைடபி��ப� அவசியமா��. பணியிலி���       
தி��பிய�ட� வீ��� இ���� ���ப உ��பின�க�, �ழ�ைதக� ஆகிேயாரிட�       
இ���� விலகி தனி�தி��க�. 
 
 
12. வான�களி� ஏறி விைளயா�� �ழ�ைதக���� ெதா�� பரவாம� த��க,        
பணியிலி��� தி��பிய�� வாகன�களி� சீ�க�, ைக�பி�க�, கத�க�      
ேபா�றவ�ைற�� கி�மி நாசினி திரவ�தா� �ைட��க�. 
 
 
13. ெவளியி� அணி�� ெச��� ஆைடக�, ைக�ைறக�, �க�கவச� ேபா�றவ�ைற        
வீ����� தி��பிய�� ேசா�� நீரி� ஊற ைவ��� �ைவ�க��. �ணிகைள�        
�ைவ�த பி� மீ��� ேசா�பா� ேம� க�வி� ெகா���க�. 
 
 
14. ேவைல ேநர�தி� பய�ப���� ைக�ைறக�, ைக���ைடக� ேபா�றவ�ைற       
ம�திய ஒ�� ேநர�தி� ஒ��ைற ேசா� நீரி� அலசி� ெகா�வ� ந�ல�. வீ����          
வ�த பி� ம�ற �ணிகேளா� மீ��� அவ�ைற� �வ��� ெகா�ளலா�. 
 
 
15. வீ��� ெபா��க� ைவ�க� பய�ப���� பிளா��� ம��� உேலாக        
பா�திர�கைள�� ைலசா� கல�த நீரினா� ��த� ெச�வ� அவசியமா��.       
கா�கறிக� ம��� பழ�கைள 20 ெநா�க� ேசா� நீரி� க�வி� பி�ன� நீரி�          
ஒ��ைற க�வி ைவ��� ெகா�� பய�ப����க�. 
 
 



16. �ைற�தத� 3 நா�க���� பய�பா����� ேதைவ இ�ைல எ���        
ெபா��கைள� தனியாக ��தமான ஓ� இட�தி� ைவ��� ெகா���க�. 3        
நா�க��� ேம� ெகாேரானா ைவர� அழி�� வி�� எ�பதா� பி�ன� அவ�ைற�         
பய�ப��தி� ெகா�ளலா�. 
 
 
17. கி�மிநாசினி திரவ�தி� ��கி எ��க�ப�ட �ணிைய ைவ�� பா�ெக��க�,        
ைபக� ேபா�றவ�ைற�� �ைட��க�. 
 
 
18. �ளி�சாதன� ெப��ைய (ஃ பிரி��) வார�தி�� ஒ� �ைற ��த� ெச���க�.          
அத��ேள இ���� அைன��� ெபா��கைள�� ெவளியி� எ��� ைவ�� வி��,        
�ளி�சாத�ெப��யி� உ� ம��� ெவளி� ப�க�கைள� கி�மிநாசினி திரவ� ெகா��        
�ைட��� காய ைவ��க�. கா�கறி ம��� பழ�கைள ேசா� நீரி��, சாதாரண         
நீரி�� ஒ� �ைற க�வி� காய ைவ��வி�� உ�ேள ைவ��க�. 
 


