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ൊദ ൊണ

വൈ സ് ജപൊട്ടിപ്പു ജപ്പടല്
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 25 മാര്ച്ച്, 2020

2020 മാര്ച്ച് 11-ന് ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടന, ഡകാവിഡ്-19-ചന (ഡനാവല് ചകാഡ ാണ
വവ സ്) ആഡഗ്ാള മഹാമാ ിയായി പ്രഖ്യാരിചു. ആഡഗ്ാളത ത്തില്
ഡകസുകളുചട എണ്ണം വര്ച്ധിചുചകാണ്ടി ിക്കുകയാചണന്ന് ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടന
ര യുന്നു. ചരാട്ടിരു ചെട്ട ഈ മഹാമാ ിചയെറ്റിയുള്ള കാ ിക വിവ ങ്ങള്ക്ക്ക്
ആപ്രയിക്കാവുന്ന സു ക്ഷിതവും വിരവസനീയമായ ഡപ്സാതസ്സാണ് ഡ ാണ്
ഡഹാപ്കിന്സസ് സര്ച്വക ാരാ

ചകാഡ ാണ വവ സ്

ിഡസാഴ്സ് ചസന് ര്ച്.

ഡ ാകചമമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച് ഈ വവ സിചനക്കു ിചും അതിചന
പ്രതിഡ ാധ്ിക്കാനുള്ള സര്ച്ക്കാ ുകളുചട പ്രമങ്ങചളക്കു ിചും ചരാതു നങ്ങചള
അ ിയിക്കുന്നതില് നിര്ച്ണായക രങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഇതിനര്ച്ഥം ഡ ാ ിയുചട
ഭാഗ്മായി അഭിമുഖ്ങ്ങചളടുക്കാനും മറ്റും നടത്തുന്ന യാപ്തകളി ൂചടയുചമാചക്ക
മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച്ക്ക് വവ സ് ബാധ്യുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുത ാണ്.

സ്ഥിതിഗ്തികള്ക് രുഡ ാഗ്മിക്കുന്നതിഡനാചടാെം രുതിയ വിവ ങ്ങള്ക് രു ത്തു
വ ികയും രുതുക്കിയ ആഡ ാഗ്യ വിവ ങ്ങള്ക് ബന്ധചെട്ട അധ്ികൃതര്ച് രു ത്തു
വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും രുതിയ നിര്ച്ഡേരങ്ങചളെറ്റിയും

നിയപ്രണങ്ങചളെറ്റിയും അ ിയാനായി വവ സ് ബാധ്

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യുന്ന

മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച് പ്രാഡേരിക ചരാതു നാഡ ാഗ്യ ഡകപ്രങ്ങളും
ഡ ാകാഡ ാഗ്യസംഘടനയും രു ത്തുവിടുന്ന വിവ ങ്ങള്ക് നി ര ം പ്രധിക്കണം.

കൃതയനിര്ച്വ്വഹണം നടത്തുന്ന സ്ഥ ങ്ങളില് സു ക്ഷിതമായി ിക്കാം

അരാ ാപ്രാ യാപ്ത നിയപ്രണങ്ങള്ക് വന്സഡതാതില് ഏര്ച്ചെടുത്തിയതിനാല്
ബഹുഭൂ ിരക്ഷം മീേിയ അവസന്സചമന് ുകളും ആഭയര

അധ്ിഷ്ഠിതമായി

മാ ാന്സ സാധ്യതയുണ്ട്. നി വി ുള്ള സാഹെ യം പ്േുതഗ്തിയില് നീങ്ങുന്നതിനാല്
മിക്ക അവസന്സചമന് ുകളും ഒ

ിയിെി ലാചത

ദ്ദാക്കാഡനാ മാറ്റിചവക്കാഡനാ

സാധ്യതയുണ്ട്.

ഡകാവിഡ്-19 വവ സ് ബാധ്ചയക്കു ിച്

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യാനുഡദ്ദരിക്കുന്നവര്ച്

താചെ ചകാടുത്തി ിക്കുന്ന സു ക്ഷാ വിവ ങ്ങള്ക് തീര്ച്ചയായും രാ ിക്കണം:

അവസന്ജെന് ിന് െുന്്

●

യു.എസ്. ചസന് ര്ച്സ് ഡ

ാര്ച് േിസീസ് കണ്ഡപ്ടാള്ക് ആന്സഡ് പ്രിചവന്സഷന്സ

(സിേിസി) അനുസ ിച്, വൃധ ും അസുഖ്ബാധ്ിത ായ വയക്തികള്ക്ക്കും
അരകടസാധ്യത കൂടുത ാണ്. നിങ്ങള്ക് അത്ത ം
വിഭാഗ്ത്തില്ചെട്ടയാളാചണങ്കില് ചരാതു നങ്ങളുമായി ഡന ിട്ട്
ഇടചരഡടണ്ടിവ ുന്ന അവസന്സചമന് ുകളില് രചങ്കടുക്ക ുത്. ഗ്ര്ച്ഭിണിയായ
ീവനക്കാ ികള്ക്ക്കും ര ിഗ്ണന നല്കണം.
●

ഡകാവിഡ്-19 വവ സ് ബാധ്ചയക്കു ിച്
ീവനക്കാച

തി ചെടുക്കുഡമ്പാള്ക് െി

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യാനായി
ാ യചത്ത രൗ ന്സമാര്ച്ക്കു

ഡനച യുള്ള വംരീയാപ്കമണചത്തക്കു ിച് മാഡന ുചമന്്
പ്രധാ ുകളായി ിക്കണം. അേിസ് അബാബയിച
ബസ്

ീേും

ാ യചത്ത വിഡേരികചള

യു.എസ് എംബസിയും

ക്ഷയമിട്ടുചകാണ്ടുള്ള രപ്തുതാര വും

അപ്കമര വുമായ സംഭവങ്ങചളെറ്റി മുന്ന ിയിെ് നല്കിയി ുന്നു.
വവ സ് ബാധ് രടര്ച്ന്നുരിടിക്കുന്നഡതാചട ഇത്ത ം സംഭവങ്ങള്ക്
സാധ്ാ ണമാകാം.

●

കൃതയനിര്ച്വ്വഹണത്തിനിടയില് നിങ്ങള്ക്ക്ക് അസുഖ്ം ബാധ്ിചാല്
ഐചസാഡ ഷനില് കെിയാനും കവാ ന്വ നി ാക്കാനും ഡ ാക്ക് േൗണ്
സമയത്ത് േീര്ച്ഘകാ ം ഒ ു സ്ഥ ത്ത് താമസിഡക്കണ്ട അവസ്ഥ
കണക്കിച ടുത്ത് നിങ്ങചള രിരുണയ്ക്കാനും സഹായിക്കാനുമായി
മാഡനജ്ചമന്് ടീം എചര ലാം രധതികളാണ് തയ്യാ ാക്കിയിട്ടുള്ളചതന്ന്
െര്ച്ച ചെയ്യുക

മാനസികാഡ ാഗ്യ ഡക്ഷമം

●

ഡകാവിഡ്-19 വവ സ് ബാധ്

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങള്ക്

ഡരാകുന്നചതങ്കില് തീര്ച്ചയായും നിങ്ങളുചട കുടുംബാംഗ്ങ്ങള്ക്
ആരങ്കാകു
അതിന്ച

ാകാന്സ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുചകാണ്ട് ഡകാവിേിചനെറ്റിയും

സങ്കീര്ച്ണതകചളക്കു ിചും അവ ുചട ആരങ്കകചളെറ്റിയും െര്ച്ച

ചെയ്യുക. ആവരയചമങ്കില് കുടുംബാംഗ്ങ്ങളും നിങ്ങളുചട സ്ഥാരനത്തിച
ആഡ ാഗ്യ ഉരഡേരക ുമായി ഒ ു സംഭാഷണത്തിന് വെിചയാ ുക്കാം.
●

ഡകാവിഡ്-19 രടര്ച്ന്നുരിടിച സ്ഥ ത്തുനിഡന്നാ മുഖ്യമായി ചമേിക്കല്
ഐഡസാഡ ഷന്സ കവാ ന്വ ന്സ ഡസാണില്നിഡന്നാ

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യുഡമ്പാള്ക്

സംഭവിക്കാവുന്ന മാനസികാഘാതചത്തക്കു ിച് ര ിഗ്ണിക്കണം. ഇത്ത ം
സാഹെ യങ്ങള്ക്

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവര്ച്ത്തകര്ച്ക്ക്

ആപ്രയിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് േിഎആര്ച്ടി ചസന് ര്ച് ഡ

ാര്ച് ഡ ണ ിസം

ആന്സഡ് ഡപ്ടാമ

വവ സ് ബാധ്ഡയല്ക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവ ിഡ ക്കും ഡ ാഗ്ം രട ുന്നതും
ഒെിവാക്കാം

മിക്ക

ാ യങ്ങളി ുമുള്ള

നങ്ങള്ക് ഇഡൊള്ക് സാമൂഹിക-രാ ീ ിക അക ം

രാ ിക്കുന്നുണ്ട്. ആഡ ാഗ്യഡകപ്രങ്ങള്ക്, വൃധസേനം, അസുഖ്ബാധ്ിതന്ച
ഡമാര്ച്ച ി, കവാ ന്വ ന്സ ഡമഖ് , നഗ് ങ്ങളിച

വീട്,

നസാപ്രതയുള്ള വാസസ്ഥ ങ്ങള്ക്

(ഡെ ി) മൃഗ്വിരണികള്ക്, കൃഷിയിടം എന്നിവ സരര്ച്രിക്കുന്നതിനുമുന്സപ്
അവിടചത്ത നി വി ുള്ള സ്ഥിതിഗ്തികള്ക്, രുെിതവനടരടികള്ക് എന്നിവചയെറ്റി
അഡനവഷിക്കുക. എചരങ്കി ും സംരയമുചണ്ടങ്കില് ഇത്ത ം സ്ഥ ങ്ങള്ക്

സരര്ച്രിക്കാതി ിക്കുക. വവ സ് ബാധ്ചയാെിവാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനര മായ
രുരാര്ച്രകളില് ഇവ ഉള്ക്ചെടുന്നു:

●

എ ലാവ ുമായും കു െത്

ണ്ടുമീറ്റര്ച് അക ം രാ ിക്കുക. പ്രഡതയകിച്

രവാസഡകാര സംബന്ധമായ അസുഖ്ങ്ങളുചട

ക്ഷണങ്ങളായ െുമ, തുമ്മല്

എന്നിവയുള്ളവ ുമായി ഇടരെകുഡമ്പാള്ക്
●

വൃധര്ച്, അസുഖ്ബാധ്ിതര്ച്, ഡ ാഗ് ക്ഷണങ്ങള്ക് കാണിക്കുന്നവ ുമായി
അടുത്തിടചെടുന്നവര്ച്, ഡകാവിഡ്-19 ഡ ാഗ്ികചള രുപ്രൂഷിക്കുന്ന ആഡ ാഗ്യ
പ്രവര്ച്ത്തകര്ച് തുടങ്ങിയവ ുചട അഭിമുഖ്ചമടുക്കുഡമ്പാള്ക് സു ക്ഷിതമായി
അക ം രാ ിക്കാന്സ മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച് മനരൂര്ച്വ്വം പ്രധിക്കണം.

●

രതിവായി ഡസാെും െൂടുചവള്ളമുരഡയാഗ്ിച് വകകള്ക്

ണ്ടും 20

ചസക്കന്സഡ് ഡന ം വൃത്തിയായി കെുകുക. വകകളില്നിന്നും ചവള്ളം
ര ിയായ

ീതിയില് രൂര്ച്ണമായും നീക്കിയതായി ഉ െുവ ുത്തണം.

വകകള്ക് എങ്ങചന കെുകണം, എങ്ങചന ഉണക്കണചമന്നതിചനക്കു ിചുള്ള
ഉരഡയാഗ്പ്രേമായ ഒ ു വഗ്ഡ് ഡ ാകാഡ ാഗ്യസംഘടനയുചട
ചവബ്വസറ്റില് കാണാം
●

െൂടുചവള്ളവും ഡസാെും

ഭയമച ലങ്കില് ആന് ി ബാക്ടീ ില് ച ഡ ലാ

വവെുകഡളാ ഉരഡയാഗ്ിക്കുക. ഡരഷം െൂടുചവള്ളവും
ഡസാെുചവള്ളവുമുരഡയാഗ്ിച് വകകള്ക് കെുകുക. 60 രതമാനത്തില്
കൂടുതല് എത്തഡനാഡളാ അച ലങ്കില് 70 രതമാനം ഐഡസാഡപ്രാരഡനാഡളാ
അടങ്ങിയ ആല്ക്കഡഹാള്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ നിര്ച്മ്മിച സാനിവറ്റസര്ച്
ഉരഡയാഗ്ിക്കാനാണ് സി.േി.സി. നിര്ച്ഡദ്ദരിക്കുന്നത്. ) വകകെുകുന്ന രതിവ്
ീതികള്ക്ക്കു രക ം ഹാന്സഡ് സാനിവറ്റസര്ച് ഉരഡയാഗ്ിക്ക ുത്.
●

െുമയ്ക്കുഡമ്പാെും തുമ്മുഡമ്പാെും വായും മൂക്കും ചരാത്തിെിടിക്കുക.
ചരാത്തിെിടിക്കാനായി ഉരഡയാഗ്ിക്കുന്ന ടിഷയു ഡരെര്ച് ഉടനടി
സു ക്ഷിതമായ സ്ഥ ത്ത് ഉെിതമായ

ീതിയില് ഉഡരക്ഷിക്കുക.

അതിനുഡരഷം വകകള്ക് നന്നായി കെുകാന്സ മ ക്ക ുത്.
●

ബിബിസി ഊന്നിെ യുന്നഡരാച
എന്നിവ സ്രര്ച്രിക്കാതി ിക്ക ുത്

നിങ്ങളുചട മുഖ്ം, വായ, ചെവി, മൂക്ക്

●

ഹസ്തോനം ചെയ്യുന്നതും ആ ിംഗ്നം ചെയ്യുന്നതും െുംബിക്കുന്നതും
ഒെിവാക്കുക. ഹസ്തോനത്തിന് രക മായി വകമുട്ടുകഡളാ കാ ുകഡളാ
ഉരഡയാഗ്ിച് അഭിവാേനം ചെയ്യാം

●

മറ്റുള്ളവര്ച് കുടിക്കാനായി ഉരഡയാഗ്ിച കെുകളും ഭക്ഷണം കെിക്കാനായി
ഉരഡയാഗ്ിച രാപ്തങ്ങളും ഉരഡയാഗ്ിക്കാതി ിക്കുക

●

എചരങ്കി ും അവസന്സചമന്് ചെയ്യുന്നതിനുമുന്സപ് എ ലാ ആഭ ണങ്ങളും
വാചും നീക്കം ചെയ്യുക. ഡകാവിഡ്-19 വവ സിന് വിവിധ് പ്രത ങ്ങളില്
വയതയസ്ത സമയവേര്ച്ഘയത്തില്

●

ീവഡനാചട തുട ാനാകും.

നിങ്ങള്ക് കണ്ണട ധ് ിക്കുന്നുചണ്ടങ്കില് അവ െൂടുചവള്ളവും
ഡസാെുമുരഡയാഗ്ിച് രതിവായി വൃത്തിയാക്കുക

●

െി

തുണിത്ത ങ്ങള്ക് മറ്റുള്ളവഡയക്കാള്ക് എളുെത്തില് വൃത്തിയാക്കാന്സ

സാധ്ിക്കും. ഇക്കാ യം കണക്കിച ടുത്തുഡവണം നിങ്ങള്ക് എര് വസ്പ്തം
ധ് ിക്കുചമന്ന് തീ ുമാനിക്കാന്സ. ഡ ാ ിയ്ക്കുഡരായി വന്ന ഡരഷം
െൂടുചവള്ളത്തില് ഡസാെുചരാടിയുരഡയാഗ്ിച് കെുകിചയടുക്കുക
●

കയതയനിര്ച്വ്വഹണത്തിനായി നിങ്ങള്ക് തി ചെടുക്കുന്ന ഗ്താഗ്ത

ീതിയും

ര ിഗ്ണിഡക്കണ്ടതായി ിക്കുന്നു. തി ക്കുള്ള സമയങ്ങളില് ചരാതുഗ്താഗ്ത
മാര്ച്ഗങ്ങള്ക് തി ചെടുക്കാതി ിക്കുക. വീട്ടില്നിന്നി ങ്ങുഡമ്പാള്ക്
ആല്ക്കഡഹാള്ക് ച ല് വകകളില് രു ട്ടുക. സവരം വാഹനത്തി ാണ് യാപ്ത
ചെയ്യുന്നചതങ്കില്, ഡ ാഗ്ബാധ്ിത ായ യാപ്തക്കാ ില്നിന്ന്
വാഹനത്തിനുള്ളിച

മറ്റുള്ളവ ിഡ ക്ക് വവ സിന് രകര്ച്ന്നു നല്കാന്സ

കെിയുചമന്ന് മനസി ാക്കുക.
●

ക്ഷീണത ായ ആളുകള്ക് അവ ുചട ആഡ ാഗ്യ െ യകള്ക്
രാ ിക്കാതി ിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത് ഊര്ച് നി

കു യ്ക്കാനും

ക്ഷീണത്തിനിടയാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുചകാണ്ട് ഇക്കാ യം
കണക്കിച ടുത്ത് ഇടയ്ക്കിചട ഇടഡവളകള്ക് എടുക്കുക. മാപ്തമ ല,
ഡ ാ ിയ്ക്കായി ഒത്തി ി യാപ്ത ചെയ്യുന്നതും കണക്കിച ടുക്കണം.
●

ഡ ാഗ്ബാധ്ിത പ്രഡേരത്ത് എത്തിയഡരഷവും അവിചടനിന്ന്
രു ചെടുന്നതിനുമുന്സരും വകകള്ക് െൂടുചവള്ളവും ഡസാെുമുരഡയാഗ്ിച്
കെുകിയിട്ടുചണ്ടന്ന് എ ലായ്ഡൊെും ഉ ൊക്കുക.

●

നിങ്ങളില് എചരങ്കി ും ഡ ാഗ് ക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുകയാചണങ്കില്
പ്രഡതയകിച് രനി, രവാസമുട്ടല് എന്നിവയുചണ്ടങ്കില് എങ്ങചന
വവേയെികിത്സ ഡതടുചമന്നതും ര ിഗ്ണിക്കണം. ഡ ാഗ്ബാധ്
മറ്റുള്ളവ ിഡ ക്ക് രക ാതി ിക്കാനായി മിക്ക സര്ച്ക്കാ ുകളുചടയും
ആഡ ാഗ്യവകുെുകള്ക് ആളുകഡളാട് സവയം കവാ ന്വ നില് കെിയാനാണ്
നിര്ച്ഡദ്ദരിക്കുന്നത്. ഡ ാഗ്ം അതീവ ഗ്ു ുത മായ നി യില് രടര്ച്ന്നുരിടിച
പ്രഡേരത്താണ് കൃതയനിര്ച്വ്വഹണചമങ്കില് ഡകാവിഡ്-19 ഡ ാഗ്ബാധ്ിതച
തി ഡക്ക ിയ െികിത്സാ ഡകപ്രങ്ങളില് കണ്ടുമുട്ടാനിടയുണ്ട്. അതിനാല്തചന്ന
നിങ്ങള്ക്ക്ക് അസുഖ്ം വ ാനുള്ള സാധ്യത കൂടുത ാണ്.

●

ഡവവിച മാംസവും മുട്ടയും മാപ്തം കെിക്കുക

ഉരക ണങ്ങളുചട സു ക്ഷ

●

ക്ലിെ് വമക്കുകള്ക്ക്ക് രക ം സു ക്ഷിതമായ അക ത്തില് നിന്ന്
േിരാസൂെനയുള്ള ‘

●

ിഷ് ഡരാള്ക്’ വമഡപ്കാഡ

ാണ് ഉരഡയാഗ്ിക്കുക

ഒഡ ാ അവസന്സചമന് ിനുഡരഷവും വമഡപ്കാഡ

ാണിന്ച

കവര്ച് നന്നായി

കെുകി അണുവിമുക്തമാക്കുക. ഡപ്കാസ്
മ ിനീക ണമുണ്ടാകാതി ിക്കാനായി കവര്ച് എങ്ങചന സു ക്ഷിതമായി
നീക്കംചെയ്യാചമന്നുള്ളതിചനെറ്റി ര ിരീ നം ഡനടുക.
●

പ്േുതഗ്തിയില് പ്രവര്ച്ത്തിക്കുന്ന ചമ ിചസപ്ഡറ്റാള്ക് ഡരാച യുള്ള ആന് ി
വമഡപ്കാബിയല് വവെുകള്ക് ഉരഡയാഗ്ിച് ഉരക ണങ്ങളായ
ചസല്ഡ

ാണ്, ടാബ് ച റ്റുകള്ക്, ഇയര്ച് ഡ

ാണുകള്ക്,

ീഡ്,

ാപ്ഡടാരുകള്ക്,

ഹാര്ച്ഡ് വപ്േവുകള്ക്, കയാമ , പ്രസ് രാസുകള്ക്, സ്പ്ടാെുകള്ക് എന്നിവ
അണുവിമുക്തമാക്കുക.
●

ഡ ാ ി സ്ഥ ഡത്തക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുമുന്സപ് എ ലാ ഉരക ണങ്ങളും
അണുവിമുക്തമാക്കിചയന്ന് ഉ െുവ ുത്തുക. ഉരക ണങ്ങള്ക്
ഉരഡയാഗ്ിക്കുന്നവര്ച്ക്ക് അവ സു ക്ഷിതമായി വൃത്തിയാക്കാന്സ മാപ്തം
ര ിരീ നം ഡനടിയിട്ടുചണ്ടന്ന് ഉ െുവ ുത്തുക.

●

നിങ്ങളുചട രക്കല് അണുനാരിനിയിച ലങ്കില് അ ിെി ിഡക്കണ്ട ഒ ു
കാ യമാണ് സൂ യപ്രകാരത്തിന് ഈ വവ സുകചള
നരിെിക്കാനാകുചമന്നത്. അതിനാല് ഡമാരം സാഹെ യത്തില് മറ്റു ബേല്

മാര്ച്ഗങ്ങള്ക് ഇച ലങ്കില് മാപ്തം ഉരക ണങ്ങള്ക് മണിക്കൂ ുകഡളാളം
ചവയി ത്ത് വയ്ക്കുക. ഇങ്ങചന ചെയ്യുന്നത് ഉരക ണത്തിന്ച

നി ം

മങ്ങാനും അവചയ ഡോഷക മായി ബാധ്ിക്കാനും സാധ്യതയുചണ്ടന്ന്
ഓര്ച്മ്മിക്കുക
●

കൃതയനിര്ച്വ്വഹണത്തിനായി വാഹനത്തില് ഡരാകുഡമ്പാള്ക് അതിന്ച
ഉള്ക്ഭാഗ്ം ര ിയായ

ീതിയില് ര ിരീ നം

ഭിചവച ചകാണ്ട്

വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുചണ്ടന്ന് ഉ െുവ ുത്തുക. ഡോര്ച് ഹാന്സേി ുകള്ക്,
സ്റ്റിയ ിംഗ് വീല്, വിംഗ് മി

ുകള്ക്, ചഹഡ്ച സ്റ്റ്, സീറ്റ് ചബല്റ്റുകള്ക്,

ോഷ്ഡബാര്ച്ഡ്, വിന്സഡോ വിണ്ടര്ച് / കയാചുകള്ക് / ബട്ടണുകള്ക് എന്നിവയ്ക്ക്
പ്രഡതയക പ്രധ നല്കണം.

വയക്തിഗ്ത സം ക്ഷണ സജ്ജീക ണം (രിരിഇ)

●

വയക്തിഗ്ത സു ക്ഷ സജ്ജീക ണങ്ങളായ ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, ഏപ്രണ്,
േിഡ്ഡരാസിബിള്ക് ഷൂ കവ ുകള്ക് എന്നിവ കൃതയമായി നി ീക്ഷിക്കുകയും
അവ സു ക്ഷിതമായ വയ്ക്കുകയും ഡവണം. സി േി സിയുചട
ചരാതുവായുള്ള മാര്ച്ഗ്നിര്ച്ഡദ്ദരത്തിനായി ഇവിചട ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡപ്കാസ്
മ ിനീക ണ സാധ്യത വളച

കൂടുത ാണ് അതുചകാണ്ട് സു ക്ഷമാര്ച്ഗ്ങ്ങള്ക്

രാ ിക്കുന്നതില് അ ംഭാവം കാണിക്ക ുത്
●

ഡ ാഗ്ബാധ്ിതസ്ഥ ങ്ങളായ ആഡ ാഗ്യഡകപ്രങ്ങള്ക്, ഡമാര്ച്ച ി
എന്നിവിടങ്ങളില് ഡ ാ ി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് േിസ്ഡരാസിബിള്ക് ചെ ിഡൊ
വാട്ടര്ച്പ്രൂഫ് ഓവര്ച് ഷൂഡസാ ധ് ിക്കണം. അവിചടനിന്ന് തി ിക്കുഡമ്പാള്ക്
ഓവര്ച് ഷൂസ് ന ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കണം. വാട്ടര്ച്പ്രൂഫ് ഓവര്ച് ഷൂസുകള്ക്
ഉരഡയാഗ്ിക്കുകയാചണങ്കില് സ്ഥ ം വിടുന്നതിനുമുന്സപ് സു ക്ഷിതമായ
ീതിയില് അവ നീക്കം ചെയ്യുക. മാപ്തമ ല അവ ഒ ിക്ക ും
ഉരഡയാഗ്ിക്കാചതയി ിക്കുക

●

ചമേിക്കല് െികിത്സാ ഡകപ്രം ഡരാ ുള്ള ഡ ാഗ്ബാധ്ിത പ്രഡേരത്തു ഡ ാ ി
ചെയ്യുകഡയാ സരര്ച്രിക്കുകഡയാ ചെയ്യുകയാചണങ്കില് സം ക്ഷണ
കയ്യു കള്ക് ഉരഡയാഗ്ിക്കുക. ഡബാേി സയൂട്ട്, മുഖ്ംരൂര്ച്ണമായും
മ യ്ക്കുന്ന ച

യ്സ് മാസ്ക് ഡരാ ുള്ള മറ്റ് ചമേിക്കല് രിരിഇകളും

ആവരയമായി വഡന്നക്കാം.

ഡ

സ് മാസ്ക് /മുഖ്ം മൂടി
●

ഡ ാഗ്ബാധ്ിയി ലാത്തവര്ച് മാസ്ക് ധ് ിഡക്കചണ്ടന്ന നി രാടി ാണ് സി േി
സിയും ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടനയും. എന്നാല് ഡകാവിഡ്-19
ഡ ാഗ്ബാധ്ിതചന രുപ്രൂഷിക്കുന്നവഡ ാ , ഉയര്ച്ന്ന അരകടസാധ്യതയുള്ള
പ്രഡേരമായ ആരുരപ്തിയില് പ്രവര്ച്ത്തിക്കുന്നവഡ ാ പ്രാഡേരിക
അധ്ികാ ികളുചട ഉത്ത വുചണ്ടങ്കിഡ ാ ഡ ാഗ്ബാധ്യിച ലങ്കി ും മാസ്ക്
ധ് ിക്കുക. മിക്ക

ാ യങ്ങളി ും രസ്പ്തപ്കിയാ രിരിഇ-യുചട വിത ണം

വളച യധ്ികം കു വാണ്. അതുചകാണ്ട് അത്ത ം വസ്തുക്കള്ക്
ഉരഡയാഗ്ിക്കുന്നത് അവയുചട

ഭയതയില് കു വുവ ുത്തും. മാസ്ക്

ധ് ിക്കുന്നുചവങ്കില് നിങ്ങള്ക് താചെ ചകാടുത്തി ിക്കുന്ന കാ യങ്ങള്ക്
രിരുട ുക
●

ആവരയചമങ്കില് ഒ ു സാധ്ാ ണ സര്ച് ിക്കല് മാസ്കിഡനക്കാള്ക് ന ലത് എന്സ 95
മാസ്ക് (അച ലങ്കില് എഫ് എഫ് രി 2 / എഫ് എഫ് രി 3 )
ഉരഡയാഗ്ിക്കാനാണ് നിര്ച്ഡേരിക്കുന്നത് . മൂക്കിന്ച

രാ ത്തിനുമുകളി ും

താടിയ്ക്കിടയി ും വിടവുണ്ടാക്കാചത മാസ്ക് കൃതയമായി മുഖ്ത്തിന്
ഡയാ ിക്കുന്നുചവന്ന് ഉ ൊക്കുക. മുഖ്ചത്ത ഡ ാമം രതിവായി ഡഷവ്
ചെയ്യുന്നുചവന്ന് ഉ ൊക്കണം.
●

മാസ്ക് ചതാടുന്നത് ഒെിവാക്കുക. മാസ്കിന്ച
രിടിചുമാപ്തം നീക്കം ചെയ്യുക. മാസ്കിന്ച

●

സ്പ്ടാെുകളില്
മുന്സവരത്ത് ചതാടാതി ിക്കുക.

മാസ്ക് നീക്കം ചെയ്തഡരഷം ആല്ക്കഡഹാള്ക് അടങ്ങിയ ഹാന്സഡ്
സാനിവറ്റസര്ച് (60 രതമാനഡത്തക്കാള്ക് കൂടുതല് എത്തഡനാഡളാ 70
രതമാനഡത്താളം ഐഡസാചപ്രാരഡനാഡളാ അടങ്ങിയവ) ഉരഡയാഗ്ിച്
വകകെുകുക.

●

ഉരഡയാഗ്ിചുചകാണ്ടി ിക്കുന്ന മാസ്കില് ഈര്ച്െം തട്ടി
നനയുന്നതിനുമുന്സപ് രുതിയതും നനവി ലാത്തതുമായ മാസ്ക് ധ് ിക്കുക

●

ഒ ിക്കല് ഉരഡയാഗ്ിച മാസ്കുകള്ക് വീണ്ടും ഉരഡയാഗ്ിക്കാതി ിക്കുക .
ഉരഡയാഗ്ഡരഷം സീല് ചെയ്ത ബാഗ്ില് ഉഡരക്ഷിക്കുക.

●

മാസ്ക് ഉരഡയാഗ്ിക്കുന്നതും െൂടുചവള്ളവും ഡസാെുമുരഡയാഗ്ിചും
വകകള്ക് കെുകുന്നതും നിങ്ങളുചട കണ്ണുകള്ക്, വായ, ചെവി, മൂക്ക് മുഖ്ം

എന്നിവ ചതാടുന്നതും വയക്തിഗ്ത സം ക്ഷണത്തിന്ച

ഭാഗ്മാചണന്ന്

ഓര്ച്മ്മിക്കുക.
●

ഏചതാ ു സാഹെ യത്തി ും രെി അച ലങ്കില് ഡനര്ച്ത്ത തുണിചകാണ്ടുള്ള
മാസ്കുകളുചട ഉരഡയാഗ്ം രുരാര്ച്ര ചെയ്യുന്നി ല

●

മുഖ്ത്ത് ധ് ിക്കാനുള്ള മാസ്കിന്ച
കു വുവ ാനും അഡതാചടാെം വി

ഭയത ഓഡ ാ പ്രഡേരത്തിനനുസ ിച്
കയറ്റമുണ്ടാകാനും

സാധ്യതയുണ്ടാകുചമന്ന് അ ിെി ിക്കുക

േി ിറ്റല് സു ക്ഷ
●

ഡകാവിഡ്-19

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധചെട്ട് ഒത്തി ി ഓണ്വ ന്സ

ആപ്കമണമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുത ാണ്. ഇത്ത ം
ആപ്കമണങ്ങളില്നിന്ന് സവയം ക്ഷഡനടാനായി സി രി ച യുചട
മാര്ച്ഗ്നിര്ച്ഡദ്ദരങ്ങള്ക് അവഡ ാകനം ചെയ്യുക.
●

സര്ച്ക്കാ ുകളും ചടക് കമ്പനികളും ഡകാവിഡ് വയാരനം നി ീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സിറ്റിസണ്

ാബിന്ച

കണക്കനുസ ിച് മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകച

ക്ഷയമിടുന്നതിനായി ഉരഡയാഗ്ിച സ്വരചവയ ായ ചരഗ്ാസസ് സൃരിച
എന്സ എസ് ഒ പ്ഗ്ൂെും ഇതില് ഉള്ക്ചെടുന്നു. ആളുകചള നി ീക്ഷിക്കാന്സ
ഉരഡയാഗ്ിക്കുന്ന തപ്രങ്ങള്ക് ഈ ആഡ ാഗ്യ പ്രതിസന്ധി
അവസാനിചുകെിൊല് എങ്ങചനയാകുചമന്നതിചനക്കു ിച്
രൗ സവാതപ്രയത്തിനായി പ്രവര്ച്ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്ക്
ആരങ്കാകു

ാണ്. പ്ടാന്സസ്ര ന്സസി ഇന് ര്ച്നാഷണല് അവ ുചട

ചവബ്വസറ്റില് ഈ ആഡഗ്ാള സംഭവവികാസങ്ങള്ക് പ്ടാക്കുചെയ്യുന്നുണ്ട്.
●

ഡകാവിഡ്-19 ചനക്കു ിചുള്ള വിവ ങ്ങള്ക് അടങ്ങിയ

ിങ്കുകളില്

ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിഡനാ േൗണ്ഡ ാഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമുന്സഡരാ
െിരിക്കുക. ഇ ഡപ്ടാണിക് ഡപ്
നി വിച

ാണ്ടിയര്ച്

ൗഡണ്ടഷന്ച

ണ്ടുവട്ടം

അഭിപ്രായത്തില്

ആഡ ാഗ്യപ്രതിസന്ധി മുതച ടുത്ത് വയക്തികചളയും

സ്ഥാരനങ്ങചളയും

ക്ഷയമിട്ട്

ിഷിങ് വെി നിങ്ങളുചട ഉരക ണങ്ങളില്

മാള്ക്ചവയര്ച് ഇന്സസ്റ്റാള്ക് ചെയ്യാനിടയുണ്ട്.
●

ഡസാഷയല് മീേിയയിഡ ാ സഡരരമയ്ക്കുന്ന ആപ്ലിഡക്കഷനുകളിഡ ാ
ഏചതങ്കി ും ഡകാവിഡ് -19 അനുബന്ധ

ിങ്കുകളില് ക്ലിക്കുചെയ്യുഡമ്പാള്ക്

ാപ്ഗ്ത രാ ിക്കുക. അവയില് െി ത് മാള്ക്ചവയര്ച് ഉരഡയാഗ്ിച്

ഉരക ണങ്ങചള സാ മായി ബാധ്ിക്കുന്ന വസറ്റുകളിഡ ക്ക് നിങ്ങചള
നയിഡചക്കാം.
●

ഡകാവിഡ്- 19 പ്ടാക്കര്ച് ഡരാ ുള്ള ആപ്ലിഡക്കഷനുകളില് വയക്തികചള
ഉന്നംചവയ്ക്കുന്ന

●

ാന്സസംചവയര്ച് ഉണ്ടാകാചമന്ന് അ ിെി ിക്കുക.

ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടന ഡരാ ുള്ള പ്രരസ്ത ഡപ്സാതസ്സുകളില് നിന്നും
ഡകാവിഡ്-19 ചനക്കു ിചുള്ള ഏറ്റവും രുതിയ വിവ ങ്ങള്ക് കാണിക്കുന്ന
മാെുകളില് രാസ്ഡവര്ച്േുകള്ക് ഡമാരിക്കാന്സ ഉരഡയാഗ്ിഡചക്കാവുന്ന
മാള്ക്ചവയര്ച് അടങ്ങിയി ിക്കുന്നതായി

●

ാ യചത്ത

ിഡൊര്ച്ട്ടുചെയ്യുന്നു.

ാപ്രീയ രാര്ച്ട്ടികളുചട ഒത്താരഡയാചട രടര്ച്ത്തുന്ന ചതറ്റായ

വിവ ങ്ങചളെറ്റി ഡബാധ്വാന്സമാ ായി ിക്കുക. ഇക്കാ യചത്തക്കു ിച്
ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടന മുന്ന ിയിെ് നല്കിയിട്ടുള്ളതും ബിബിസി
ഊന്നിര െിട്ടുള്ളതും േി ഗ്ാര്ച്േിയന്സ

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

നുണപ്രൊ ത്തിചനതിച യുള്ള ഒ ു വഗ്ഡ് ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടനയുചട
ചവബ്വസറ്റില്
●

ഭയമാണ്

ഡകാവിഡ്-19 ചനക്കു ിച് ചമഡസ ിങ് ആപ്ലിഡക്കഷനില് വ ുന്ന
സഡരരങ്ങളില് വയാ വാര്ച്ത്തകളുമുണ്ടാകാം. അതിനാല്

ാപ്ഗ്ത

രാ ിക്കുക
●

മനുഷയന്സമാര്ച്ക്ക് രക ം കൃപ്തിമ ബുധിയാണ് ഡ

സ്ബുക്കിച

ഉള്ളടക്കം

ഡമാേഡ റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല് ഡകാവിഡ്-19-ചനക്കു ിചുള്ള ര ിയായ
വിവ ങ്ങള്ക് അബധവരാല് നീക്കം ചെയ്യാനിടയുണ്ട്
●

ഡകാവിഡ്-19 ഡ ാഗ്ബാധ്

ിഡൊര്ച്ട്ടുകള്ക് സൂക്ഷ്മമായി നി ീക്ഷിക്കുന്ന

ഡസവച്ഛാധ്ിരതയ ഭ ണകൂടങ്ങളുള്ള
അച ലങ്കില്

ാ യങ്ങളില് നിഡന്നാ കൂടാചത /

ിഡൊര്ച്ട്ടുചെയ്യുന്നതി ൂചട ഉണ്ടാകുന്ന

അരകടസാധ്യതകചളക്കു ിച്
ഊന്നിെ െഡരാച

െി

ാപ്ഗ്ത രാ ിക്കുക. സി രി ച

സര്ച്ക്കാര്ച് ഡ ാഗ്ബാധ്യുചട വയാപ്തി

മ ചുചവക്കാനും / അച ലങ്കില് അതിനനുസ ിച് മാധ്യമങ്ങചള ചസന്സസര്ച്
ചെയ്യാനും പ്രമിക്കാം.

കൃതയനിര്ച്വഹണത്തിനിചടയുള്ള രാ ീ ിക സു ക്ഷ

●

ഒ ു

യി ില്നിഡന്നാ തടങ്ക ില്നിഡന്നാ

ിഡൊര്ച്ട്ടുചെയ്യുകയാചണങ്കില്,

ഡകാവിഡ്-19 വവ സ് ബാധ്യുചട ഡര ില് തടവുകാര്ച് പ്രതിഡഷധ്ിചും
അച ലങ്കില് ക ാരം നടത്തിയുമുണ്ടാക്കിചവയ്ക്കുന്ന
അരകടങ്ങചളക്കു ിച് മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച്

ാപ്ഗ്ത രാ ിക്കണം,

അടുത്തിചട ഇറ്റ ി, ചകാളംബിയ, ഇരയ എന്നിവിടങ്ങളില് നടന്നതുഡരാച
●

ഡകാവിഡ്-19 ചരാട്ടിെു ചെടുന്ന സമയത്ത്

യി ിച

നസംഖ്യ

ഘൂക ിക്കാനായി യുഎസ്, അയര്ച് ന്സഡ്, ര സ്തീന്സ, ഇ ാന്സ തുടങ്ങിയ
ാ യങ്ങള്ക് തടവുകാച

വിട്ടയചതിന്ച

വര്ച്ധിക്കുന്നതിചനെറ്റി

രശ്ചാത്ത ത്തില് കുറ്റകൃതയങ്ങള്ക്

ാഗ് ൂക ായി ിക്കുക. ഉത്രന്നങ്ങളുചട വിത ണം

കു യാന്സ സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ചകാള്ളയ്ക്കും കവര്ച്ചയ്ക്കുമുള്ള
സാധ്യത വര്ച്ധിെിക്കുചമന്ന കാ യം പ്രധിക്കുക
●

സിരിച

എടുത്തുകാണിക്കുന്നതുഡരാച , ഡകാവിഡ്-19-ചനെറ്റി

ചെയ്യുഡമ്പാള്ക് ഡസവച്ഛാധ്ിരതയ ഭ ണമുള്ള

ിഡൊര്ച്ട്ട്

ാ യങ്ങളിച

മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച് തടങ്ക ില് വയ്ക്കാനും അ സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിചനെറ്റിയും
ാഗ് ൂക ായി ിക്കണം.
●

നിങ്ങള്ക്ക്ക് അരാ ാപ്രാ അവസന്സചമന് ിനായി യാപ്ത ചെയ്യാന്സ
കെിയുചമങ്കില് (െുവചട കാണുക), നിങ്ങളുചട

ക്ഷയസ്ഥാനചത്ത ഏറ്റവും

രുതിയ സു ക്ഷാ സാഹെ യം അഡനവഷിക്കുക. ഇന്നുവച , ഇപ്സാഡയല്,
പ്ബസീല്, രാകിസ്ഥാന്സ, വസപ്രസ്,

ീയൂണിയന്സ, ഉവപ്കന്സ

എന്നിവിടങ്ങളില് ഒറ്റചെട്ട അപ്കമ സംഭവങ്ങളും പ്രതിഡഷധ്ങ്ങളും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇ ാഖ്ി ും ഡഹാഡങ്കാങ്ങി ും നടന്നുചകാണ്ടി ിക്കുന്ന
പ്രതിഡഷധ്ം ഡകാവിഡ്-19 വവ സ് ബാധ്

ൂക്ഷമാക്കി.

അരാ ാപ്രാ യാപ്താ അവസന്സചമന്്

ആഡഗ്ാള യാപ്താ നിയപ്രണങ്ങള്ക് കാ ണം, അരാ ാപ്രാ യാപ്തകള്ക് ഇഡൊള്ക്
വളച

ചവ ലുവിളി നി െതും കൂടുതല് അരൂര്ച്വവുമാണ്. ഒ ു വിഡേര

നിയമനം സാധ്യമാചണങ്കില് നിങ്ങള്ക് ഇനിെ യുന്നവ ര ിഗ്ണിക്കണം:
●

പ്രസക്തമായ എ ലാ പ്രതിഡ ാധ് കുത്തിവയ്െുകളും ഡ ാഗ്നിര്ച്ണയവും
നിങ്ങള്ക് ഡരാകുന്ന സ്ഥ ത്തു കാ ികമാചണന്ന് ഉ ൊക്കുക. നിങ്ങളില്

ഏചതങ്കി ും ത ത്തി ുള്ള

ക്ഷണമുണ്ടാവുകയാചണങ്കില് ആരയക്കുെെം

ഒെിവാക്കാനായി ഫ് ൂ വാക്സിന്സ എടുക്കുന്നത് ര ിഗ്ണിക്കുക.
●

നിങ്ങളുചട യാപ്താ ഇന്സഷു ന്സസ് ഡരാളിസി ര ിഡരാധ്ിക്കുക. മിക്ക
സര്ച്ക്കാ ുകളും അരര്ച്ഡേരീയ യാപ്തയ്ചക്കതിച

വയതയസ്ത ത ത്തി ുള്ള

യാപ്താ ഉരഡേരങ്ങളും അ ര്ച്ട്ടുകളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് പ്ബിട്ടീഷ്
ഡ

ാ ിന്സ ആന്സഡ് ഡകാമണ്ചവല്ത്ത് ഓ

േിൊര്ച്ട്ട്ചമന്്, പ്

ഞ്ച് അ

ീസ്, യു.എസ് ഡസ്റ്ററ്റ്

ഡയഴ്സ് എപ്ടാചഞ്ച സ് എന്നിവ ഉള്ക്ചെടുന്നു.

ഡകാവിഡ്-19 അനുബന്ധ യാപ്തകള്ക്ക്ക് ഇന്സഷു ന്സസ് കവര്ച് ഡനടുന്നത്
സാധ്യമാകിച ലന്ന് മനസി ാക്കുക
●

ര

ാ യങ്ങളും ചരാതുസഡമ്മളനങ്ങചള ചമാത്തത്തില്

നിഡ ാധ്ിചിട്ടുചണ്ടഡന്നാ ഒ ു നിശ്ചിത എണ്ണം ആളുകള്ക്ക്ക് മുകളി ുള്ള
ഒത്തുഡെ

ുകചളക്കു ിഡചാ കണക്കിച ടുത്ത് നിങ്ങള്ക് രചങ്കടുക്കാന്സ

ഉഡദ്ദരിക്കുന്ന ര ിരാടിയുചട സ്ഥിതിഗ്തികള്ക് രതിവായി ര ിഡരാധ്ിക്കുക.
●

നിങ്ങള്ക് ഡരാകാന്സ ഉഡദ്ദരിച സ്ഥ ചത്ത നി വി ുള്ളതും കൂടാചത /
അച ലങ്കില് വ ാനി ിക്കുന്നതുമായ യാപ്താ നിഡ ാധ്നങ്ങള്ക്
ര ിഡരാധ്ിക്കുക. ആഡഗ്ാളത ത്തില് മുഡന്നാട്ട് ഡരാകുഡമ്പാള്ക് അധ്ിക
നിഡ ാധ്നങ്ങളും കൂടാചത / അച ലങ്കില് വിഡേര രൗ ന്മാര്ച്ക്കുള്ള
നിയപ്രണങ്ങളും വര്ച്ധിക്കാന്സ സാധ്യതയുണ്ട്

●

നഗ്

ഡകപ്രങ്ങള്ക്, നിര്ച്ദ്ദിഷ്ട പ്രഡേരങ്ങള്ക്, അച ലങ്കില് മുെുവന്സ

ാ യങ്ങളും

രൂട്ടിയിടാനും അച ലങ്കില് അ ിയിെി ലാചത കവാ ന്വ ന്സ ചെയ്യാനും
കെിയുചമന്ന് കണക്കിച ടുത്ത് മചറ്റാ ു രധതി കൂടി തയ്യാ ാക്കുക. െി
സ്ഥാരനങ്ങളും ചതാെി ുടമകളും ഡ ാകചമമ്പാടും കുടിചയാെിെിക്കല്
തയ്യാച ടുെുകള്ക് പ്ധ്ുതഗ്തിയി ാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
●

ഡ ാകചമമ്പാടും നി വധ്ി അതിര്ച്ത്തികള്ക് അടചി ിക്കുകയാണ്. മുഡന്നാട്ട്
ഡരാകുഡരാ ും കൂടുതല് അതിര്ച്ത്തികള്ക് അടയ്ക്കാന്സ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാല് നിങ്ങളുചട രധതിയില് ചരചട്ടന്ന് മാറ്റം വ ുഡത്തണ്ടിയി ിക്കാം.

●

നിങ്ങള്ക്ക്ക് അസുഖ്മുചണ്ടങ്കില് യാപ്ത ചെയ്യ ുത്. മിക്ക അരാ ാപ്രാ,
പ്രാഡേരിക വിമാനത്താവളങ്ങളും മറ്റ് ഗ്താഗ്ത ഡകപ്രങ്ങളും കര്ച്രനമായ
ആഡ ാഗ്യ ര ിഡരാധ്ന നടരടികള്ക് നടൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാപ്തക്കാര്ച്ക്ക്

തീര്ച്ചയായും ര ിഡരാധ്ന അച ലങ്കില് നിര്ച്ബന്ധിത കവാവ ന് ീന്സ /
ഐഡസാഡ ഷന്സ എന്നിവ ഡന ിഡടണ്ടിവ ും
●

ര

സ്ഥ ങ്ങളിഡ ക്ക് വ ാനും ഡരാകാനുമുള്ള വിമാനങ്ങള്ക്

എയര്ച്വ ന്സസ്

ദ്ദാക്കിയതിനാല് ആഡഗ്ാള യാപ്താകള്ക് ഗ്ണയമായി

കു െു. ഡകാവിഡ് -19 ഡകസുകള്ക് വര്ച്ധിക്കുന്നതിനാല് കൂടുതല്
ദ്ദാക്ക ുകള്ക്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്
ദ്ദാക്കുഡമ്പാള്ക് രണം മുെുവനായും തി ിചക ത ുന്ന ഫ്വ റ്റുകള്ക് മാപ്തം

●

ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഡകാവിഡ് -19 ര

വിമാനക്കമ്പനികള്ക്ക്കും കാ യമായ

സാമ്പത്തിക േു ിതമുണ്ടാക്കുന്നുചണ്ടന്ന് ഐഎടിഎ ര യുന്നു,
യൂഡ ാെിച

ഏറ്റവും വ ിയ പ്രാഡേരിക വിമാനക്കമ്പനിയായ

ഫ്വ ചബയുചട സമീരകാ

തകര്ച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാ ണമായതായി

ര യചെടുന്നു.
●

ച

യ്സ് മാസ്കുകള്ക്, ഹാന്സഡ് സാനിവറ്റസ ുകള്ക്, ഡസാെ്, ടിന്നി ടച

ഭക്ഷണം, ഡടായ്ച റ്റ് ഡരെര്ച് എന്നിവയുള്ക്ചെചടയുള്ള സാധ്നങ്ങളുചട
ഭയതക്കു വും ആളുകള്ക് ര ിപ്ഭാരി കാ ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന
സംഭവങ്ങള്ക്ചക്കാെം

ിഡൊര്ച്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്്
. ഡകാവിഡ്-19 അണുബാധ്

മൂ ം ചതാെി ാളികളുചട കു വുള്ളതിനാ ും രണിമുടക്ക്
ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതും നിങ്ങളുചട

ക്ഷയസ്ഥാനചത്ത സ്ഥിതി കൂടുതല്

വഷളാക്കുചമന്ന് പ്രധിക്കുക.
●

ഡ ാര്ച്ോന്സ ഡരാ ുള്ള ര ിമിതമായ

വിത ണമുള്ള

ാ യങ്ങള്ക്ക്ക്

വര്ച്ധിച ആവരയകതയും കു വും അനുഭവചെടാന്സ തുടങ്ങുചമന്നത്
അ ിെി ിക്കുക
●

നിങ്ങളുചട

ക്ഷയസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും രുതിയ വിസ സാഹെ യം

ര ിഡരാധ്ിക്കുക, നി വധ്ി

ാ യങ്ങള്ക് വിസ നല്കുന്നത്

നിര്ച്ത്തിവചി ിക്കുകയാചണന്നും യാപ്തയ്ക്കായി ഇതിനകം നല്കിയിട്ടുള്ള
വിസകള്ക് സസ്ചരന്സഡ് ചെയ്തിട്ടുചണ്ടന്നും ഉചണ്ടന്നും പ്രധിക്കുക.
●

ഡകാവിഡ്-19 ബാധ്ിതനച ലന്ന് ചതളിയിക്കുന്ന ചമേിക്കല് സര്ച്ട്ടി
നിങ്ങള്ക് ഡരാകുന്ന

ിക്കറ്റ്

ാ യചത്ത അധ്ികൃതര്ച് ആവരയചെടുന്നുഡണ്ടാചയന്നു

ര ിഡരാധ്ിക്കുക. െി

ഉോഹ ണങ്ങള്ക് ഇവിചട കാണാം

●

ആഡ ാഗ്യ സ്പ്കീനിംഗ് നടരടികളും ര ീ

താരനി

ര ിഡരാധ്ിക്കുന്ന

ഡരായിന് ുകളും കണക്കിച ടുത്ത് ഡ ാകചമമ്പാടുമുള്ള
വിമാനത്താവളങ്ങളില് വിൊ ിചതി ും കൂടുതല് സമയം
ചെ വെിഡക്കണ്ടി വ ും. അതുചകാണ്ട് ഇതനുസ ിച് യാപ്ത സമയം
പ്കമീക ിക്കുക . െി

ച യില്ഡവ ഡസ്റ്റഷനുകള്ക്, തു മുഖ്ങ്ങള്ക്, േീര്ച്ഘേൂ

ബസ് ഡസ്റ്റഷനുകള്ക് എന്നിവയി ും ഇത് ബാധ്കമാണ്
●

െി

ാ യങ്ങളില് വിഡേരരൗ ന്സമാച

െി

വിമാനത്താവളങ്ങളി ും

ചടര്ച്മിന ുകളി ുമാണ് പ്രഡവരിക്കാന്സ അനുവേിക്കുകയുള്ളുചവന്ന
കാ യം പ്രധിക്കുക
●

നിങ്ങള്ക് സരര്ച്രിക്കുന്ന

ാ യത്തിനകചത്ത ഏചതങ്കി ും ഉള്ക്പ്രഡേരചത്ത

നിയപ്രണങ്ങചളക്കു ിചുള്ള വാര്ച്ത്തകള്ക്ക്കായി പ്രാഡേരിക ഉ വിടങ്ങള്ക്
നി ര ം നി ീക്ഷിക്കുക

അവസന്സചമന് ിനു ഡരഷം
●

എചരങ്കി ും

ക്ഷണമുഡണ്ടാചയന്ന ിയാന്സ നിങ്ങളുചട ആഡ ാഗ്യനി

നി ര ം നി ീക്ഷിക്കുക
●

തീപ്വഡ ാഗ്ബാധ്യുള്ള സ്ഥ ത്തുനിന്ന് നിങ്ങള്ക് മടങ്ങുകയാചണങ്കില്,
തീര്ച്ചയായും നിങ്ങള്ക് ഐഡസാഡ ഷനില് ഡരാകണം. ഇതു സംബന്ധിച്
സര്ച്ക്കാ ിന്ച

●

പ്രസക്തമായ ഉരഡേരം ര ിഡരാധ്ിക്കുക

ഡകാവിഡ്- 19 ചനക്കു ിചുള്ള ഏറ്റവും രുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും
നി ീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങള്ക് യാപ്തയാ ംഭിച സ്ഥ ചത്തയും

ക്ഷയസ്ഥ ചത്തയും

കവാവ ന് ീന്സ, ഐഡസാഡ ഷന്സ നടരടികളും നി ീക്ഷിക്കുക
●

താമസിക്കുന്ന

ാ യത്ത് അണുബാധ്യുചട ഡതാതനുസ ിച്, നിങ്ങള്ക്

മടങ്ങിചയത്തിയ 14 േിവസഡത്തക്ക് നിങ്ങളുമായി സമ്പര്ച്ക്കത്തിഡ ര്ച്ചെടുന്ന
വയക്തികളുചട ഡര ുകളും ഡ

ാണ് നമ്പ ുകളുമുള്ള ഒ ു രുസ്തകം

സൂക്ഷിക്കുന്നത് ര ിഗ്ണിക്കണം. നിങ്ങള്ക്
തുടങ്ങിയാല് ഇതുരഡയാഗ്ിച് ഇവച

ക്ഷണങ്ങള്ക് കാണിക്കാന്സ

രിരുട ാനാകും.

--നിങ്ങളില് ഡ ാഗ് ക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുകയാചണങ്കില്
●

നിങ്ങളില് ഡകാവിഡ്-19 ന്ച

ക്ഷണങ്ങള്ക് ഉചണ്ടങ്കില് നിങ്ങളുചട

മാഡനജ്ചമന്് ടീമിചന അ ിയിക്കുകയും എയര്ച്ഡരാര്ച്ട്ടില്നിഡന്നാ മറ്റ്

പ്ടാന്സസ്ഡരാര്ച്ട്ട് ഹബില്നിഡന്നാ നിങ്ങളുചട വീട്ടിഡ ചക്കത്താന്സ ഉെിതമായ
ഗ്താഗ്തം മാര്ച്ഗ്ം സവീക ിക്കുക. ചവ ുചത ഒ ു ടാക്സി രിടിചു വീട്ടിഡ ക്ക്
വ
●

ുത്.

നിങ്ങചളയും നിങ്ങളുചട സമൂഹചത്തയും ര ി ക്ഷിക്കുന്നതിന്
ഡ ാകാഡ ാഗ്യ സംഘടനയുചടഡയാ സിേിസിയുചടഡയാ പ്രാഡേരിക ആഡ ാഗ്യ
അധ്ികാ ികളുചടഡയാ ഉരഡേരം രിരുട ുക

●

ക്ഷണങ്ങള്ക് ആ ംഭിചതുമുതല് കു െത് 7 േിവസചമങ്കി ും വീടിന്
രു ത്തി ങ്ങ ുത്. അങ്ങചന ചെയ്യുന്നത് ഡ ാഗ്ം മറ്റുള്ളവ ിഡ ക്ക്
രക ാതി ിക്കാനും നിങ്ങളുചട സമൂഹത്തി ുള്ളവച

ഡ ാഗ്ം വ ാചത

സം ക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.
●

മുന്സകൂട്ടി ആസൂപ്തണം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവഡ ാട് സഹായം ഡൊേിക്കുക.
നിങ്ങള്ക്ക്ക് ആവരയമായ സാധ്നങ്ങള്ക് നല്കാന്സ വീട്ടുകാഡ ാടും
ചതാെി ുടമഡയാടും സുഹൃത്തുക്കഡളാടും കുടുംബാംഗ്ങ്ങഡളാടും
ആവരയചെടുക. അവ വീടിന് മുന്സരില് ചവചിട്ട് ഡരാകാനും നിര്ച്ഡേരിക്കുക

●

സാധ്യമാകുഡമ്പാചെ ലാം നിങ്ങളുചട വീട്ടിച
കു െത് 2 മീറ്റര്ച് അകച

മറ്റ് ആളുകളില് നിന്ന്

നില്ക്കുക

●

കെിയുചമങ്കില് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉ ങ്ങുക

●

മറ്റുള്ളവ ുമായി താമസസ്ഥ ം രങ്കിടുകയാചണങ്കില്, അവിചടയുള്ള
എ ലാവ ും 14 േിവസം ഐഡസാഡ ഷനില് കെിയണം.ഇതിനുള്ള
ഉരഡയാഗ്പ്രേമായ ഒ ു വഗ്ഡ് ഇവിചട കാണാം. ഡപ്കാസ്-മ ിനീക ണം
ഒെിവാക്കാന്സ ബാത്ത് ൂം, ഡടായ് റ്റ്, അടുക്കള സൗക യങ്ങള്ക് എന്നിവ
ഉരഡയാഗ്ിക്കുഡമ്പാള്ക് പ്രഡതയക പ്രധ ആവരയമാണ്

●

ഡസാെും െൂടുചവള്ളവും ഉരഡയാഗ്ിച് കു െത് 20 ചസക്കന്സഡ്
ഡന ഡത്തക്ക് നിങ്ങളുചട വകകള്ക് രതിവായി കെുകുക

●

ഡ ാഗ്ം വ ാന്സ സാധ്യതയുള്ളതും അസുഖ്ബാധ്ിത ായ മുതിര്ച്ന്ന
വയക്തികളില്നിന്നും അകന്നുനില്ക്കുക

●

ക്ഷണങ്ങചളാന്നുമിച ലങ്കില് ഐഡസാഡ ഷനില് ഡരാകാന്സ ആഡ ാഗ്യ
പ്രവര്ച്ത്തകച

വിളിഡക്കണ്ട കാ യമി ല. അഡതസമയം ഐഡസാഡ ഷന്സ

കാ ത്ത് ആഡ ാഗ്യം വഷളാകുകയാചണങ്കില് തീര്ച്ചയായും ആഡ ാഗ്യ
അധ്ികൃതച

അ ിയിക്കണം

സിരിച യുചട ഓണ്വ ന്സ സു ക്ഷാ കിറ്റ് മാധ്യമപ്രവര്ച്ത്തകര്ച്ക്കും നയൂസ്
ൂമുകള്ക്ക്കും രാ ീ ിക, േി ിറ്റല്, മനസികാര മായ സു ക്ഷാ ഉ വിടങ്ങചളയും
ഡപ്സാതസിചനക്കു ിചുള്ള അടിസ്ഥാന സു ക്ഷാ വിവ ങ്ങള്ക് നല്കുന്നു, ആഭയര
അരാരിയും തി ചെടുെും കവര്ച് ചെയ്യുന്നതുള്ക്ചെചട.

