
 

           
 

ಸಿಪಿಜೆ ಸುರಕ್ಷಾ  ಸಲಹೆ: ಕೊರೋನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ಷಾ ಮಿಕ ವರದಿಗಾರಿಕೆ 
 
2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

 

ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  (ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ) ಕೋವಿಡ್-19 (ನೋವಲ್ ಕರೋನಾವೈರಸ್) 

ರೋಗ್ವನ್ನು  ಭೋಕರ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ರೋಗ್ ಎಾಂದು 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದುು , 

ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ ಪ್ಾ ಕ್ರರ, ಜಗ್ತಿ್ತನಾದ್ಯ ಾಂತ ಸೋಾಂಕು ಪ್ಾ ಕರಣಗ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ತಿಲೇ ಇವೆ. ಈ 

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ಹರಡುವಿಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ವಿವರಗ್ಳನ್ನು  ನೋಡಲು ಜಾನ್ 

ಹಾಪ್ಡಿ ನ್್  ಯುನವಸಿ್ಟಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ರಿಸೋಸ್್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಸಕ್ರ್ರದ್ ವಿಶ್ವವ ಸಹ್ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಶ್ವವ ದ್ಯ ಾಂತ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗೆಗೆ ಮತಿ್ತ  ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ  ಸಕ್ರ್ರಗ್ಳು ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ 

ಹೋರಾಟಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಸವ್ಜನಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನೋಡುವಲ್ಲಯ  ಪ್ತಾ ಕತ್ರು ಪ್ಾ ಮುಖ ಪಾತಾ  

ವಹಿಸುತಿ್ತದ್ದು ರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯ ಮದ್ವರು ಪ್ಾ ಯಾಣ, ಸಂದ್ಶ್್ನ ಮತಿ್ತ  ತಾವು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ಸೆ ಳದ್ಲ್ಯ ೋ ಈ ಸೋಾಂಿಗೆ ಈಡಾಗುವ ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳು ಇರುತಿವೆ. 

 
 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ತ ಇನ್ನು  ಹಸದ್ದಗಿ ರೂಪುಗೊಳುು ತಿ್ತದುು , ಹಸ ಹಸ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳು 

ಲಭ್ಯ ವಾಗುತಿ್ತರುತಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ  ಸಲಹೆಗ್ಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತಿ್ತರುತಿವೆ ಹಾಗೂ 

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ಬಗೆಗಿನ ಸುದ್ದು ಗ್ಳನ್ನು  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕ್ರರಿಗ್ಳು ನೋಡುತಿಲೇ ಇರುತಿಾರೆ. 

ಇತಿ್ತೋಚಿನ ಸಲಹೆಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ನಬ್ಾಂಧ್ಗ್ಳ ಬಗೆಗಿನ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ಬಗೆೆ  ವರದ್ದ ಮಾಡುವ ಪ್ತಾ ಕತ್ರು ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ ಮಾಹಿತ್ತಯ 

ಮೇಲ್ ಮತಿ್ತ  ಸೆ ಳೋಯ ಸವ್ಜನಕ ಆರೋಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗ್ಳ ಮೇಲ್ ನಗಾ ಇಡಬೇಕ್ರಗುತಿದೆ. 

 
 

ಕೆಾ ೋತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಸುರಕ್ಷಾ ತ್ವಾಗಿರುವುದು 
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ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಪ್ಾ ಯಾಣ ನಬ್ಾಂಧ್ಗ್ಳನ್ನು  ಹೇರಿರುವ ಹಿನ್ನು ಲ್ಯಲ್ಲಯ , ಬಹುತೇಕ 

ಮಾಧ್ಯ ಮ ನಯೋಜನ್ನಗ್ಳು ಸದ್ಯ ೋಭ್ವಿಷ್ಯ ದ್ಲ್ಲಯ  ದೇಶೋಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತಿದೆ. ವಿಶ್ವವ ದ್ಯ ಾಂತ 

ತವ ರಿತವಾಗಿ ಬದ್ಲಾಗುವ ಮತಿ್ತ  ಿಿಪ್ಾ ವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳುು ವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ತಯಾಂದ್ದಗಿ ಎಲಯ  

ಕ್ರಯ್ಯೋಜನ್ನಗ್ಳು ಿಿಪ್ಾ ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ಮನಕೆೆ  ಬಾರದೇ ಬದ್ಲಾಗುವ ಅಥವಾ ರದ್ದು ಗುವ 

ಎಲಯ  ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳೂ ಇರುತಿವೆ.  

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ವರದ್ದಗಾರಿಕೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತಿ್ತರುವವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕಿ್ರ  

ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳನ್ನು  ಗಂಭೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಬೇಕ್ರದ್ ಅಗ್ತಯ ವಿದೆ. 

 

ನಿಯೋಜನೆ ಪೂವವ 

● ಅಮೆರಿಕದ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿೋಸ್ ಕಂಟ್ಾ ೋಲ್ ಅಾಂಡ್ ಪ್ರಾ ವೆನಿ ನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ಪ್ಾ ಕ್ರರ, 

ಹಿರಿಯ ನಾಗ್ರಿಕರು ಮತಿ್ತ  ಆರೋಗ್ಯ  ಸಮಸ್ಥಯ  ಇರುವವಿಗೆ ಅಪಾಯ ಸಧ್ಯ ತೆ ಅಧಿಕ. ಈ 

ವಗ್್ದ್ಲ್ಲಯ  ನೋವು ಸೇರುತಿ್ತೋರಿ ಎಾಂದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ಸವ್ಜನಕರ ಜತೆ ನೇರ ಸಂಪ್ಕ್ ಇರುವ 

ಯಾವುದೇ ಕ್ರಯ್ಯೋಜನ್ನಯಲ್ಲಯ  ನೋವು ಪಾಲೆ್ಗಳು ಬೇಡಿ. ಗ್ಭ್ಣಿಯಾಗಿರುವ 

ಉದ್ಯ ೋಗಿಗ್ಳಗೆ ಕೂಡಾ ಈ ಅಾಂಶ್ವನ್ನು  ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

 
 

● ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ಬಗೆಗಿನ ವರದ್ದಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ದಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡುವಾಗ್, ಬ್ಲ್ಝ್ಡಫೋಡ್ ಒತಿ್ತಹೇಳದಂತೆ ಮತಿ್ತ  ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ವಿದೇಶೋಯರನ್ನು  ಗುರಿ 

ಮಾಡಿ ಹಿಾಂಸ ಘಟನ್ನಗ್ಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ ಎಾಂದು ಅಡಿೋಸ್ ಅಬಾಬಾದ್ಲ್ಲಯ ರುವ ಅಮೆರಿಕ 

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನೋಡಿದ್ ಎಚ್ು ರಿಕೆ ಸಂದೇಶ್ದಂತೆ ಕೆಲ ದೇಶ್ದ್ ಪ್ಾ ಜೆಗ್ಳ ವಿರುದ್ಧ  

ಜನಾಾಂಗಿೋಯ ದ್ದಳಗ್ಳು ನಡೆಯುವುದ್ನ್ನು  ಆಡಳತ ಮಂಡಳಗ್ಳು 

ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಯ ಟ್ಟಟ ಕಳು ಬೇಕು. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ಹರಡಿದಂತೆಲಯ  ಇಾಂಥ ಘಟನ್ನಗ್ಳು 

ಹೆಚ್ಚು ವ ಎಲಯ  ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳೂ ಇವೆ. 

 
 
 

● ನೋವು ಕತ್ವಯ ಕೆೆ  ನಯೋಜಿತರಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಯ  ಅಸವ ಸೆರಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಬಗೆಯ 

ನ್ನರವು ಹಾಗೂ ಬಾಂಬಲವನ್ನು  ಆಡಳತ ಮಂಡಳ ಒದ್ಗಿಸುತಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿ್ಸಿ. 

ಸವ ಯಂ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರವ ರಂಟೈನ್/ಲಾಕ್ಡೌ ನ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ತಯಲ್ಲಯ  

ಸಿಿೆಹಾಿಕಳು ಬಹುದ್ದದ್ ಅಾಂಶ್ಗ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗ್ಣನ್ನಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು . 
 

ಮಾನಸಿಕ ಸುಸೆಿತ್ತ 
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● ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ವರದ್ದ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನಮಮ  ಕುಟ್ಟಾಂಬದ್ ಸದ್ಸಯ ರು 

ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಕಳವಳಗೊಳು ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒತಿಡಕೆೆ  ಒಳಗಾಗ್ಬಹುದು. ಅಪಾಯ 

ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಮತಿ್ತ  ಅವರ ಕಳವಳದ್ ಬಗೆೆ  ಅವರಾಂದ್ದಗೆ ಚ್ಚಿ್ಸಿ. ಅಗ್ತಯ  

ಬಿದ್ು ಲ್ಲಯ , ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸದ್ಸಯ ರು ಮತಿ್ತ  ನಮಮ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ವೈದ್ಯ ಿೋಯ ಸಲಹೆಗಾರರ ಜತೆ 

ಸಂವಾದ್ಕೆೆ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡಿ. 

 

● ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ಹರಡಿದ್ ಜಾಗ್ದ್ದಾಂದ್ ವರದ್ದ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಂಭಾವಯ  

ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಪ್ರಿಗ್ಣನ್ನಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು . ಅದ್ರಲ್ಲಯ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ವೈದ್ಯ ಿೋಯ ಅಥವಾ ಐಸಲೇಶ್ನ್ ಕಾಂದ್ಾ ಗ್ಳಾಂದ್, ಕ್ರವ ರಂಟೈನ್ ಪ್ಾ ದೇಶ್ಗ್ಳಾಂದ್ 

ವರದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ್ ಇದ್ನ್ನು  ಗ್ಮನಸುವುದು ಅಗ್ತಯ . ಅಪ್ಘಾತ ಸೆಿ ತ್ತಯಬಗೆೆ  ವರದ್ದ 

ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಪ್ಾ ತ್ತನಧಿಗ್ಳಗೆ ಉಪ್ಯುಕಿ  ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳು ಡಿಎಆರಿಡಟ  ಸ್ಥಾಂಟರ್ 

ಫಾರ್ ಜನ್ಲ್ಲಸಂ ಅಾಂಡ್ ಟ್ರಾ ಮಾ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ . 

 

ಸೋಾಂಕು ತ್ಪಿಿ ಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು & ಇತ್ರರಿಗೆ ಸೋಾಂಕು ಹರಡದಿರುವುದು 

 

ಹಲವು ದೇಶ್ಗ್ಳು ಇಾಂದು ಸಮಾಜಿಕ/ ದೈಹಿಕ ಅಾಂತರವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತಿ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ 

ಆಸಪ ತೆಾ ಗ್ಳಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ ಗೃಹಗ್ಳಗೆ, ಅಸವ ಸೆ ರ ಗೃಹಗ್ಳಗೆ, ಮಾರ್ಗ್, ಕ್ರವ ರಂಟೈನ್ 

ವಲಯ, ಜನಬಿಬಿಡ ನಗ್ರ ಕಳಗೇರಿಗ್ಳಗೆ, ಪಾಾ ಣಿಗ್ಳ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಅಥವಾ ಫಾರಂಗ್ಳಗೆ 

ಭೇಟಿ ನೋಡುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ಅಲ್ಲಯ  ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ನೈಮ್ಲಯ  ಕಾ ಮಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಹಿತ್ತ 

ಪ್ಡೆದುಕಳು . ನಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ು ಲ್ಲಯ  ಅಲ್ಲಯ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಸೋಾಂಕು ತಗುಲದಂತೆ 

ಎಚ್ು ರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕಳು ಲು ಮಾಡುವ ನಗ್ದ್ದತ ಶಫಾರಸ್ು ಗ್ಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ:  

● ಪ್ಾ ತ್ತಯಬಬ ರಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಕನಷ್ಠ  2 ಮಿೋಟರ್ ಅಾಂತರ ನವ್ಹಿಸಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಯ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಉಸಿರಾಟದ್ ಅಸವ ಸೆ ತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಾಂದ್ರೆ ಕಫ, ಸಿೋನ್ನವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವವರಿಾಂದ್ 

ದೂರ ಇರಿ. 

 

● ಹಿರಿಯರನ್ನು , ಅಸವಸೆ ರನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಸೋಾಂಿತರ ಜತೆ ನಕಟ ಸಂಪ್ಕ್ 

ಹಾಂದ್ದರುವವರನ್ನು , ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಿಗ್ಳನ್ನು  ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ  

ಕ್ರಯ್ಕತ್ರನ್ನು , ಅತಯ ಧಿಕ ಅಪಾಯ ಸಧ್ಯ ತೆಯ ಸೆ ಳಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವವರನ್ನು  ಸಂದ್ಶ್ಸುವ ವೇಳೆ ಪ್ತಾ ಕತ್ರು ಸುರಿಿತ ಕನಷ್ಠ  ಅಾಂತರವನ್ನು  

ಕ್ರಪಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಪ್ಾ ಜಾಾ ಪೂವ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು.  
 

● ನಯತವಾಗಿ, ಸೂಕಿವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಮ  ಕೈಗ್ಳನ್ನು  ಕನಷ್ಠ  20 ಸ್ಥಕೆಾಂಡ್ಡಗ್ಳ 

ಕ್ರಲ ಬಿಸಿನೋರು ಮತಿ್ತ  ಸೋಪು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯರಿ. ಸೂಕಿವಾಗಿ ಕೈಗ್ಳು ಒಣಗುವಂತೆ 
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ನೋಡಿಕಳು . ಹೇಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಣಗಿಸಿಕಳು ಬೇಕು ಎಾಂಬ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ ವೆಬ್ಡೈಟ್ಡನಲ್ಲಯ  ನೋಡಿಕಳು ಬಹುದು. 

 

● ಬಿಸಿನೋರು ಮತಿ್ತ  ಸೋಪು ಲಭ್ಯ ವಿಲಯ ದ್ದದ್ು ಲ್ಲಯ  ಬಾಯ ಟಿ ೋರಿಯಾ ನರೋಧ್ಕ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ 

ವೈಪ್ಡಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಳಕ ಸಧ್ಯ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಶೋಘಾ ವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೋರು ಮತಿ್ತ  

ಸೋಪ್ರನಾಂದ್ ತೊಳೆದುಕಳು . (ಸಿಡಿಸಿ ಶಫಾರಸ್ಿನಂತೆ, 60% ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ 70% 

ಐಸೋಪೊರಪೊನಾಲ್ ಇರುವ ಆಲೆ್ಗ ೋಹಾಲ್ ಆಧ್ರಿತ ಸಯ ನಟೈಸರ್). ಹಾಯ ಾಂಡ್ 

ಸಯ ನಟೈಸರ್ ಬಳಸುತಿ್ತದೆು ೋವೆ ಎಾಂಬ ಕ್ರರಣಕೆೆ  ನಯತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ನ್ನು  

ನಲ್ಲಯ ಸಬೇಡಿ. 

 

● ಕೆಮುಮ ವಾಗ್ ಮತಿ್ತ  ಸಿೋನ್ನವಾಗ್ ನಮಮ  ಬಾಯ ಮತಿ್ತ  ಮೂಗ್ನ್ನು  ಮುಚಿು ಕಳು . ಕೆಮುಮ  

ಅಥವಾ ಸಿೋನ್ನವಾಗ್ ಟಿಶ್ಶೂ  ಪೇಪ್ರ್ ಬಳಸಿದ್ಲ್ಲಯ , ಅದ್ನ್ನು  ಸುರಿಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕಿ  

ವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಯ  ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಕ ಕೈಗ್ಳನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ತೊಳೆದುಕಳು . 

 

● ಬಿಬಿಸಿ ನೋಡಿದ್ ಸಲºಯÉಂಾಂತೆ ನಮಮ  ಮುಖ, ಮೂಗು, ಬಾಯ, ಿವಿಗ್ಳನ್ನು  ಪ್ದೇ 

ಪ್ದೇ ಸಪ ಶ್ಸುತಿ್ತರಬೇಡಿ. 

 

● ಹಸಿಲಾಘವ, ತಬಿಬ ಕಳುು ವಿಕೆ, ಚ್ಚಾಂಬನ ಬೇಡವೇಬೇಡ. ಇದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ 

ಕೈಮುಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಣಗಾಲ್ಲರಿ ನಮಸೆ ರಿಸುವುದು ಸೂಕಿ . 

 

● ಸೋಾಂಿತ ವಯ ಿಿ  ಕುಡಿಯುವ ಕಪ್, ಪಾತೆಾ  ಅಥವಾ ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗ್ಳಾಂದ್ ಆಹಾರ/ 

ಪಾನೋಯ ಹಂಚಿಕಳು ಬೇಡಿ. 

 

● ಯಾವುದೇ ಕ್ರಯ್ಯೋಜನ್ನಯ ಮುನು  ಎಲಯ  ಆಭ್ರಣ ಅಥವಾ ವಾರ್ಚಡಗ್ಳನ್ನು  

ಕಳಚಿಡಿ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮೇಲ್ಮ ೈನಲ್ಲಯ  

ಧಿೋಘ್ಕ್ರಲದ್ ವರೆಗೆ ಜಿೋವಿಸಬಲಯ ದು. 

 

● ನೋವು ಕನು ಡಕ ಬಳಸುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ನಯತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೋರು ಮತಿ್ತ  ಸೋಪ್ರನಾಂದ್ 

ಅದ್ನ್ನು  ತೊಳೆಯುತಿ್ತರಿ. 

 

● ನೋವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಬಟ್ಟಟ  ಧ್ರಿಸುತಿ್ತೋರಿ ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಿ; ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ತೊಳೆಯಲು ಸಧ್ಯ ವಾಗುವಂಥ ದ್ದರಿಸು ಉತಿಮ. ಕೆಲಸದ್ ಸೆ ಳಕೆೆ  ಹೋಗಿ ಬಂದ್ ಬಳಕ 

ಬಚ್ು ಗಿನ ನೋರಿನಲ್ಲಯ  ಬಟ್ಟಟ ಗ್ಳನ್ನು  ಡಿಟಜ್ಾಂಟ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 
 

● ಕ್ರಯ್ಯೋಜನ್ನಯ ಸೆ ಳಕೆೆ  ತೆರಳುವ ಹಾಗೂ ವಾಪ್ಸ್ ಗುವ ಸರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು  

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. ಸವ್ಜನಕ ಸರಿಗೆಯಲ್ಲಯ  ಅದ್ರಲ್ಲಯ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಜನದ್ಟಟ ಣೆ ಅಧಿಕ 

ಇರುವ ಸಂದ್ಭ್್ದ್ಲ್ಲಯ  ಪ್ಾ ಯಾಣಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ಾ ಯಾಣದ್ ವೇಳೆ ಆಲೆ್ಗ ೋಹಾಲ್ ಜೆಲ್ 

ಜತೆಗಿರಲ್ಲ. ನಮಮ  ಸವ ಾಂತ ವಾಹನದ್ಲ್ಲಯ  ಪ್ಾ ಯಾಣಿಸುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ಸೋಾಂಿತ ವಯ ಿಿಯು 

ವಾಹನದ್ ಒಳಗಿರುವ ಇತರರಿಗೂ ಸೋಾಂಕು ಹರಡಬಲಯ  ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  

ನ್ನನಪ್ರನಲ್ಲಯ ಟ್ಟಟ ಕಳು . 
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● ನಯತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾ ಾಂತ್ತ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರಿ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ/ ಶ್ಿಿಯ ಮಟಟ ದ್ ಬಗೆೆ  ಗ್ಮನ 

ಇರಲ್ಲ. ಬಳಲ್ಲದ್ ವಯ ಿಿ  ತಮಮ  ನೈಮ್ಲಯ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಯ  ಎಡವುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಅಧಿಕ 

ಎನ್ನು ವುದು ನಮಮ  ಮನಸ್ಿ ನಲ್ಲಯ ರಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ್ ಮುನು  ಮತಿ್ತ  ಬಳಕ ಧಿೋಘ್ ಕ್ರಲದ್ 

ಪ್ಾ ಯಾಣ ಇರುತಿದೆ ಎನ್ನು ವುದು ನ್ನನಪ್ರರಲ್ಲ. 

 

● ಪ್ರೋಡಿತ ಪ್ಾ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಭೇಟಿ ನೋಡಿದ್ ಬಳಕ ನಯತವಾಗಿ, ಸೂಕಿವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ 

ನಮಮ  ಕೈಗ್ಳನ್ನು  ಕನಷ್ಠ  20 ಸ್ಥಕೆಾಂಡ್ಡಗ್ಳ ಕ್ರಲ ಬಿಸಿನೋರು ಮತಿ್ತ  ಸೋಪು ಬಳಸಿ 

ತೊಳೆಯರಿ.  

 

● ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಯ  ಅದ್ರಲ್ಲಯ  ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಥಯ  

ಕಂಡುಬಂದ್ಲ್ಲಯ , ಹೇಗೆ ವೈದ್ಯ ಿೋಯ ಚಿಿತ್ೆ  ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಎಾಂದು ಯೋಚಿಸಿ. 

ಬಹುತೇಕ ಸಕ್ರ್ರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗ್ಳು, ಇತರಿಾಂದ್ ಸೋಾಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು  ಸವ ಯಂ 

ನಬ್ಾಂಧ್ವನ್ನು  ಶಫಾರಸ್ು  ಮಾಡಿವೆ. ತ್ತೋವಾ  ಸೋಾಂಕುಪ್ರೋಡಿತ ಪ್ಾ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ನೋವು 

ಇದ್ು ಲ್ಲಯ , ಜನದ್ಟಟ ಣೆಯ ಚಿಿತ್ಾ  ಕಾಂದ್ಾ ಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಇತರ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಿತರು 

ಕೂಡಾ ಎದುರಾಗ್ಬಹುದು. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ನಮಗೆ ಸೋಾಂಕು ತಗುಲುವ ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳು 

ಅಧಿಕವಾಗಿರುತಿವೆ. 

 

● ಬೇಯಸಿದ್ ಮಾಾಂಸ ಮತಿ್ತ  ಮೊಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಮಾತಾ  ಸೇವಿಸಿ 
 

● ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸುರಕೆಾ  

 

• ಯಿ ಪ್ ಮೈಕ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸುರಿಿತ ಅಾಂತರದ್ದಾಂದ್ ಫಶ್ಡಪೊೋಲ್ ಮೈಕಾ ೋಫೋನ್ಡಗ್ಳನ್ನು  

ಬಳಸಿ. 

 

● ಪ್ಾ ತ್ತ ಕ್ರಯ್ದ್ ಬಳಕವೂ ಮೈಕಾ ೋಫೋನ್ ಕವರಡೆ ಳನ್ನು  ಚೆನಾು ಗಿ ತೊಳೆಯರಿ ಹಾಗೂ 

ಸೋಾಂಕು ನವಾಕರದ್ದಾಂದ್ ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಲನ ಅಥವಾ ಕಲಬರಕೆಗೆ 

ಅವಕ್ರಶ್ವಾಗ್ದಂತೆ ಮುಚ್ು ಳವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸುರಿಿತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  

ಮಾಗ್್ದ್ಶ್್ನ/ ತರಬೇತ್ತ ಪ್ಡೆಯರಿ. 

 

● ¸ಮೆಮಿಸ್ಥಪೊಟ ೋಲ್ಡನಂಥ ಿಿಪ್ಾ ವಾಗಿ ಕ್ರಯ್ ನವ್ಹಿಸುವ ಮೈಕಾ ೋಬಿಯಾಲ್ 

ನರೋಧ್ಕಗ್ಳಾಂದ್ ಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನು  ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸಿ. ಬಳಕ ಸೋಾಂಕು ನವಾರಕದ್ದಾಂದ್ 

ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಯ  ಸ್ಥಲ್ ಫೋನ್, ಟೇಬಲ್, ಲ್ಲೋಡ್್ , ಪ್ಯ ರ್ಗ, ಇಯರಡಫ ೋನ್, 

ಲಾಯ ಪ್ಡಟ್ರಪ್, ಹಾಡ್್ ಡಿವೈಸ್, ಕ್ರಯ ಮೆರಾ, ಪ್ರಾ ಸ್ ಪಾಸ್ ಮತಿ್ತ  ಲಾಯ ನ್ಡಯಾಡ್ಡ್ ಗ್ಳು 

ಸೇರುತಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವಷ್ಟ ಕೆೆ ೋ ಸಿೋಮಿತವಲಯ . 

 

● ನಮಮ  ಮೂಲಸೆನಕೆೆ  ಬಂದ್ ಬಳಕ ಎಲಯ  ಸಧ್ನಗ್ಳನ್ನು  ಮತಿೆ  ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸಿ. ಈ 

ಸಧ್ನಗ್ಳ ಜವಾಬಾು ರಿ ಇರುವವರು ಈ ಸಲಹೆ ಬಗೆೆ  ಅರಿತ್ತಕಳುು ವಂತೆ ಮಾಡಿ 



ಹಾಗೂ ಸುರಿಿತವಾಗಿ ಸಧ್ನಗ್ಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸಬೇಕು ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ತರಬೇತ್ತ 

ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸಧ್ನಗ್ಳನ್ನು  ಹಾಗೆಯೇ ತಂದು ರಾಶ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ 

ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸುವ ಜವಾಬಾು ರಿ ಇರುವ ವಯ ಿಿಗೆ ವಾಪಾಸು ನೋಡದ್ದರುವುದು ಸರಿಯಲಯ . 

 

● ನಮಗೆ ಸೋಾಂಕು ನವಾರಕಗ್ಳು ಲಭ್ಯ ವಿಲಯ ದ್ದದ್ು ಲ್ಲಯ , ನೇರ ಬಿಸಿಲು ವೈರಸ್ಡಗ್ಳನ್ನು  

ಸಯಸುತಿವೆ ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ಗ್ಮನಕೆೆ  ತಂದುಕಳು . ಆದ್ರೆ ಇದು 

ಅನಯ ಮಾಗ್್ವಿಲಯ ದ್ದದ್ದು ಗ್ ಮಾತಾ  ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾ್ಯ ಇಲಯ ದ್ದದ್ು ಲ್ಲಯ  

ಮಾತಾ  ಅನವ ಯವಾಗುತಿದೆ. ಇಾಂಥ ಸಂದ್ಭ್್ದ್ಲ್ಲಯ  ನಮಮ  ಸಧ್ನಗ್ಳನ್ನು  ಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ 

ಹಲವು ಗಂಟ್ಟಗ್ಳ ಕ್ರಲ ತೆರೆದ್ದಡಿ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ನಮಮ  ಸಧ್ನಗ್ಳ ಬಣಣ  ಕೆಡಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಸಧ್ನದ್ ಮೇಲ್ ವಯ ತ್ತರಿಕಿ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹುದು ಎನ್ನು ವುದು ನ್ನನಪ್ರರಲ್ಲ. 

 

● ನೋವು ವಾಹನಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ಯಾವುದೇ ಕ್ರಯ್ ನಯೋಜನ್ನ ಪೂಣ್ಗೊಳಸಿದ್ 

ಬಳಕ ಒಳಾಂಗ್ಣವನ್ನು  ಸೂಕಿ  ತರಬೇತ್ತ ಪ್ಡೆದ್ ತಂಡದ್ದಾಂದ್ ಸಂಪೂಣ್ 

ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಸುವುದ್ನ್ನು  ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳು . ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಹಾಯ ಾಂಡಲ್, ಸಿಟ ೋರಿಾಂರ್ಗ ವಿಹ ೋಲ್, ಹೆಡ್ 

ರೆಸ್ಟ , ಸಿೋಟ್ ಬಲ್ಟ , ಡಾಯ ಷ್ಡಬೋಡ್್, ಿಟಿಯ ವಿಾಂಡರ್/ಹಿಡಿಕೆ/ಬಟನ್ಡಗ್ಳ ಸವ ಚ್ಛ ತೆ ಮೇಲ್ 

ಹೆಚಿು ನ ಗ್ಮನ ಇರಲ್ಲ. 

 

ವೈಯಕಿ್ಷಕ ಸುರಕ್ಷಾ  ಸಧನಗಳ್ಳ (ಪಿಪಿಇ) 

 
 

• ಯಾವುದೇ ವೈಯಿಿಕ ಸುರಕಿ್ರ  ಸಧ್ನಗ್ಳನ್ನು  (ಬಳಸಿ ಬಿಸಕುವ ಕೈಗ್ವಸು, ಮುಖದ್ 

ಮಾಸೆ್ , ಸುರಕಿ್ರ  ಏಪಾಾ ನ್ ಮತಿ್ತ  ಬಳಸಿ ಬಿಸಕುವ ಶ್ಶ ಕವರಡೆ ಳು) ಹಾಿಕಳುು ವಾಗ್ ಮತಿ್ತ  

ಕಳಚ್ಚವಾಗ್ ಸಧ್ಯ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಸುರಕಿ್ರ  ಕಾ ಮಗ್ಳಗೆ ಕಟ್ಟಟ ನಟ್ರಟ ಗಿ ಬದ್ಧ ರಾಗುವುದು ಅಗ್ತಯ . 

ಸಿಡಿಸಿಯಾಂದ್ ಸಮಾನಯ  ಮಾಗ್್ದ್ಶ್್ನಕೆ್ರ ಗಿ ಯಿ ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಯ  ಬೇರೆಡೆಯಾಂದ್ 

ಮಾಲ್ಲನಯ ವಾಗುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಅಧಿಕ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾ ಮಗ್ಳ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಯ  ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಬೇಡ. 

● ಸೋಾಂಕುಪ್ರೋಡಿತ ಪ್ಾ ದೇಶ್ವಾದ್ ಆಸಪ ತೆಾ  ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಡ್ ಗ್ಳಲ್ಲಯ  ನೋವು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ಬಳಸಿ ಬಿಸಕುವ ಪಾದ್ರಕಿೆ ಗ್ಳನ್ನು  ಧ್ರಿಸುವುದು ಸೂಕಿ . ಇಲಯ ವೇ 

ನೋರು ನರೋಧ್ಕ ಶ್ಶಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಿ. ಇವೆರಡನ್ನು  ನೋವು ಆ ಸೆ ಳದ್ದಾಂದ್ ಹರಬಂದ್ 

ತಕ್ಷಣ ಉಜಜ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋರಿನಲ್ಲಯ  ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು. ನೋರು ನರೋಧ್ಕ ಓವರ್ ಶ್ಶ 

ಬಳಸುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ , ಅಲ್ಲಯ ಾಂದ್ ಹರಡುವ ಮುನು  ಅದ್ನ್ನು  ಸುರಿಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮತಿೆ  ಅದ್ನ್ನು  ಬಳಸುವಂತ್ತರಬಾರದು. 

● ವೈದ್ಯ ಿೋಯ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಾಂದ್ಾ ದಂಥ ಸೋಾಂಕುಪ್ರೋಡಿತ ಪ್ಾ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಭೇಟಿ 

ನೋಡುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ  ಸುರಕಿ್ರ  ಕೈಗ್ವಸುಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಿ. ಇತರ ವೈದ್ಯ ಿೋಯ ವೈಯಿಿಕ 

ಸುರಕಿ್ರ  ಸಧ್ನಗ್ಳದ್ ದೇಹದ್ ಸೂಟ್ ಮತಿ್ತ  ಮುಖಕೆೆ  ಪೂಣ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳನ್ನು  

ಕೂಡಾ ಬಳಸುವುದು ಅಗ್ತಯ . 
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ಮುಖದ ಮಾಸ್್  

 

ಆಸಪ ತೆಾ ಯಂಥ ಅಧಿಕ ಅಪಾಯ ಸಧ್ಯ ತೆಯ ಸೆ ಳಗ್ಳಲ್ಲಯ  ನೋವಿದ್ು ಲ್ಲಯ  ಅಥವಾ ಶಂಿತ 

ಕೋವಿಡ್-19 ವಯ ಿಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ು  ಸಂದ್ಭ್್ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೆ ಳೋಯ 

ಅಧಿಕ್ರರಿಗ್ಳು ಹೇಳದ್ದದ್ು ಲ್ಲಯ  ಮುಖದ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು ಕಡಾಾ ಯವಲಯ  ಎಾಂದು 

ಸಿಡಿಸಿ ಮತಿ್ತ  ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ ಸದ್ಯ ಕೆೆ  ಒಪ್ರಪ ಕಾಂಡಿವೆ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಗ್ಮನಸಬೇಕ್ರದ್ 

ಅಾಂಶ್ವೆಾಂಧ್ರೆ ಹಲವು ದೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಸಜಿ್ಕಲ್ ಪ್ರಪ್ರಇಗ್ಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಯ  ಕರತೆ ಇದೆ. 

ಆದ್ು ರಿಾಂದ್ ಅಗ್ತಯ ವಿಲಯ ದ್ವರೂ ಇದ್ನ್ನು  ಬಳಸುವುದು ಮತಿಷ್ಟಟ  ಕರತೆಗೆ ಕ್ರರಣವಾಗುತಿದೆ. 

ನೋವು ಮುಖದ್ ಮಾಸೆ್  ಬಳಸುವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು: 

● ಅಗ್ತಯ ವಿದ್ು ಲ್ಲಯ  ಸಜಿ್ಕಲ್ ಮಾಸೆ್  ಬದ್ಲಾಗಿ, ಎನ್95 ಮಾಸೆ್  (ಅಥವಾ 

ಎಫ್ಡಎಫ್ಡಪ್ರ2/ಎಫ್ಡಎಫ್ಡಪ್ರ3) ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು. ಮೂಗಿನ ನೇರಕೆೆ , 

ಕೆನ್ನು ಗೆ ಅದು ಹಾಂದ್ದಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮತಿ್ತ  ಅಾಂತರ ಕನಷ್ಠ ವಾಗುವುದ್ನ್ನು  

ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳು . ಮುಖದ್ ರೋಮ ಅಥವಾ ಗ್ಡಾ ವನ್ನು  ನಯತವಾಗಿ ಶೇವ್ 

ಮಾಡುತಿ್ತರಿ. 

 

● ಮಾಸೆ್  ಸಪ ಶ್ಸುವುದು ಬೇಡ ಹಾಗೂ ಪ್ಟಿಟ ಗ್ಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂೇ ಅದ್ನ್ನು  ತೆಗೆಯರಿ. 

ಮುಾಂಭಾಗ್ವನ್ನು  ಎಾಂದೂ ಸಪ ಶ್ಸಬೇಡಿ. 

 

● ಮಾಸೆ್  ತೆಗೆದ್ ಬಳಕ ಸದ್ದ ಕೈಗ್ಳನ್ನು  ಸೋಪು ಮತಿ್ತ  ಬಿಸಿನೋರಿನಾಂದ್ ತೊಳೆಯರಿ 

ಅಥವಾ ಆಲೆ್ಗ ೋಹಾಲ್ ಆಧ್ರಿತ ಹಾಯ ಾಂಡ್ ಸಯ ನಟೈಸರ್ (60% ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ 70 

% ಐಸೋಪೊಾ ಪ್ನಾಲ್) ನಾಂದ್ ತೊಳೆಯರಿ. 

 

● ಮಾಸೆ್  ಒದೆು  ಅಥವಾ ತೇವಾಾಂಶ್ ಕಂಡುಬಂದ್ದಗ್ ಬೇರೆ ಹಸ ಮಾಸೆ್  ಬದ್ಲ್ಲಸಿ. 

 

● ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳ ಮರುಬಳಕೆ ಬೇಡ ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳನ್ನು  ಮುಚಿು ದ್ 

ಲಕೋಟ್ಟಗೆ ಹಾಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. 

 

● ಮಾಸೆ್  ಬಳಕೆ ವೈಯಿಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಒಾಂದು ಭಾಗ್ ಮಾತಾ  ಎನ್ನು ವುದು ನ್ನನಪ್ರರಲ್ಲ. 

ಇದ್ರ ಜತೆಗೆ ನಯತವಾಗಿ ಕೈಗ್ಳನ್ನು  ಬಿಸಿನೋರು ಹಾಗೂ ಸೋಪ್ರನಾಂದ್ 

ತೊಳೆಯುವುದು, ನಮಮ  ಮುಖ, ಕಣ್ಣಣ , ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಯನ್ನು  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ 

ಸಪ ಶ್ಸದ್ದರುವುದು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಠ ೋ ಮುಖಯ . 

 

● ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ತಯಲ್ಲಯ  ಹತಿ್ತಯ/ ಗೇಝ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ. 

 

● ಮುಖದ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡಗ್ಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ/ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಸೆ ಳಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಬಲ್ 

ಏರಿಕೆಯಾಗ್ಹುದು ಎನ್ನು ವುದು ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಯ ರಲ್ಲ. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.livescience.com/face-mask-new-coronavirus.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
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https://eu.usatoday.com/story/money/2020/03/03/coronavirus-hand-sanitizer-face-masks-price-gouging-amazon-walmart-ebay/4933920002/
https://eu.usatoday.com/story/money/2020/03/03/coronavirus-hand-sanitizer-face-masks-price-gouging-amazon-walmart-ebay/4933920002/
https://eu.usatoday.com/story/money/2020/03/03/coronavirus-hand-sanitizer-face-masks-price-gouging-amazon-walmart-ebay/4933920002/
https://eu.usatoday.com/story/money/2020/03/03/coronavirus-hand-sanitizer-face-masks-price-gouging-amazon-walmart-ebay/4933920002/


ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದಾ ತೆ 

 

● ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕವನ್ನು  ವರದ್ದ ಮಾಡುವ ಪ್ತಾ ಕತ್ರು ಸದ್ದ ಆನ್ಡೈನ್ 

ದೆವ ೋಷ್ವನ್ನು  ಎದುರಿಸಬೇಕ್ರಗುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಇರುತಿದೆ ಎನ್ನು ವ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ು ರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. 

ನಮಮ ನ್ನು  ಇಾಂಥ ದ್ದಳಗ್ಳಾಂದ್ ರಿಿ ಸಿಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಪ್ರಜೆಯ ಬಸ್ಟ  

ಪಾಾ ಟಿ ೋಸ್ಡಗ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಾಮಶ್ಸಿ 

 

● ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ಹರಡುವುದ್ನ್ನು  ಟಯಾ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಸಕ್ರ್ರಗ್ಳು ಹಾಗೂ 

ತಂತಾ ಜಾಾ ನ ಕಂಪ್ನಗ್ಳು ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಕಣೆಾವಲು ವಯವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಸುತಿ್ತವೆ. 

ಇದ್ರಲ್ಲಯ  ಪ್ರಗಾಸಸ್ ಸೃಷಿಟ ಸಿರುವ ಎನ್ಡಎಸ್ಡಓ ಗುಾಂಪು ಸೇರುತಿದೆ. ಇದು ಪ್ತಾ ಕತ್ರನ್ನು  

ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ ಸ್ಥಪ ೈವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಯ ಬ್ ಹೇಳುತಿದೆ. ಈ ಕಣೆಾವಲು 

ತಂತಾ ಗ್ಳನ್ನು  ಈ ಆರೋಗ್ಯ  ಸಂದ್ದಗ್ಧ  ಸೆಿ ತ್ತ ಮುಗಿದ್ ಬಳಕ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು  ಗುರಿ ಮಾಡಲು 

ಬಳಸಬಹುದು ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ನಾಗ್ರಿಕ ಸವ ತಂತಾ ಯ  ಗುಾಂಪುಗ್ಳು ಆತಂಕ ವಯ ಕಿಪ್ಡಿಸಿವೆ. 

ಟ್ರಾ ನ್ಸ್ಡಫರೆನ್  ಇಾಂಟರಾಡು ಯ ಷ್ನಲ್ ಈ ಜಾಗ್ತ್ತಕ ಬಳವಣಿಗೆಗ್ಳನ್ನು  ತಮಮ  ವೆಬ್ಡೈಟ್ 

ಮೂಲಕ ಟ್ರಾ ಯ ಕ್ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ. 

 

● ಕೊೋವಿಡ್-19 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ದ್ದಖಲ್ಗ್ಳನ್ನು  ೌನ್ಡಲ್ಗೋಡ್ ಮಾಡಲು 

ಯಿ ಿೆಸುವ ಮುನು  ಕ್ಷಣಕ್ರಲ ನಲ್ಲಯ  ಹಾಗೂ ಯೋಚಿಸಿ. ಅಪ್ರಾಧಿಗ್ಳು ಈ ಆರೋಗ್ಯ  ಸಂದ್ದಗ್ಧ  

ಸೆಿ ತ್ತಯನ್ನು  ದುಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಯುತಿ್ತರುತಿಾರೆ ಹಾಗೂ ವಯ ಿಿಗ್ಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  

ಸಂಘಟನ್ನಗ್ಳನ್ನು  ಗುರಿಮಾಡಲು ಮತಿ್ತ  ಭ್ಯಗೊಳಸಲು ಕ್ರದ್ದರುತಿಾರೆ. ಅತಾಯ ಧುನಕ 

ಫಶಾಂರ್ಗ ವಿಧಾನದ್ ಮೂಲಕ ದ್ದಳ ನಡೆಸಿ ನಮಮ  ಸಧ್ನಗ್ಳಗೆ ಮಾಲ್ಡವೇರಡೆ ಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಂಚ್ಚ ಹಾಕುತಿ್ತರುತಿಾರೆ ಎಾಂದು ಎಲ್ಕ್ರಟ ರನಕ್ ಫಾಾ ಾಂಟಿಯರ್ 

ಫಾಂೇಷ್ನ್ ಎಚ್ು ರಿಸಿದೆ. 

 

● ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಅಥವಾ ಮೆಸ್್ಥ ೋಜಿಾಂರ್ಗ ಆಯ ಪ್ಡಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಕೋವಿಡ್-19 

ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಯಿ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನು  ಹೆಚ್ಚು  ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ. ಈ ಪೈಿ ಹಲವು 

ೈಟ್ಡಗ್ಳು ನಮಮ  ಸಧ್ನಗ್ಳಗೆ ಮಾಲ್ಡವೇರ್ ಸೋಾಂಕು ಹರಡುವ ೈಟ್ಡಗ್ಳ ಜತೆ ಸಂಪ್ಕ್ 

ಹಾಂದ್ದರಬಹುದು. 

 

● ನಗ್ದ್ದತ ದ್ಡಾ  ಮೊತಿದ್ ಹಣಕೆ್ರ ಗಿ ವಯ ಿಿಗ್ಳನ್ನು  ಗುರಿ ಮಾಡುವ ಕೋವಿಡ್-19 

ಟ್ರಾ ಯ ಕರಡು ಾಂಥ ಮೆಲಾಶಯಸ್ ಆಯ ಪ್ಡಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ು ರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. 

 

● ಪ್ಾ ತ್ತಷಿಠ ತ ಮೂಲಗ್ಳಾಂದ್ ಅಾಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓದಂಥ ಕೋವಿಡ್- 19 ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳನ್ನು  

ತೊೋರಿಸುವ ಪ್ರಿಷ್ೆ øತ ನಕಿೆ ಗ್ಳು ಕೂಡಾ ಮಾಲ್ಡವೇರ್ ಹಾಂದ್ದರಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಮಮ  

ಪಾಸ್ಡವಡ್್ ಕದ್ದಯಲು ಇದ್ನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು. 

 

● ದ್ ಗಾಡಿ್ಯನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಕ್ರ್ರಿ ಪಾಾ ಯೋಜಿತ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ು ರದ್ದಾಂದ್ 

ಇರಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಸಮಾನಯ  ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳ ಬಗೆೆಯೂ ಎಚ್ು ರ ಇರಲ್ಲ ಎಾಂದು 

ನದ್ದ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ವೆಬ್ಡೈಟ್ ಹೇಳದೆ ಎಾಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಒತಿ್ತ  ಹೇಳದೆ. 

ಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ ವೆಬ್ಡೈಟ್ಡನಲ್ಲಯ  ಸುಳುು  ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಬೇಧಿಸುವ ಮಾಗ್್ಸೂಚಿ 

ಲಭ್ಯ ವಿದೆ. 
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https://cpj.org/2018/11/digital-safety-protecting-against-online-harassmen.php
https://cpj.org/2019/11/cpj-safety-advisory-journalist-targets-of-pegasus-.php
https://citizenlab.ca/2019/03/nso-spyware-slain-journalists-wife/
https://citizenlab.ca/2019/03/nso-spyware-slain-journalists-wife/
https://citizenlab.ca/2019/03/nso-spyware-slain-journalists-wife/
https://citizenlab.ca/2019/03/nso-spyware-slain-journalists-wife/
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● ಮೆಸ್್ಥ ೋಜಿಾಂರ್ಗ ಆಯ ಪ್ಡಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿಸುವ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳ 

ಬಗೆೆ ಎಚ್ು ರಿಕೆಯಾಂದ್ ಇರಿ. ಇದು ಸುಳುು ಸುದ್ದು  ಹಾಗೂ ವದಂತ್ತಗ್ಳನ್ನು  ಹಾಂದ್ದರಬಹುದು. 

 

● ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗೆೆ  ಫೇಸ್ಡಬ್ಲ್ಕ್ಡನಲ್ಲಯ  ಬರುವ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ು ರ ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ನ್ನು  

ಈಗ್ ವಯ ಿಿಗ್ಳ ಕಣೆಾವಲ್ಲನ ಬದ್ಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಬ್ಲ್ದ್ದಧ ಮತಿೆ  (ಎಐ) ಬಳಸಿಕಾಂಡು 

ನವ್ಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ದಗಿ ಈ ರೋಗ್ದ್ ಬಗೆಗಿನ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  

ತಪಾಪ ಗಿ ಿತಿ್ತಹಾಕುವ ಸಧ್ಯ ತೆಯೂ ಇರುತಿದೆ. 
 

● ನರಂಕುಶ್ ಪ್ಾ ಭುತವ  ಇರುವ ದೇಶ್ಗ್ಳಾಂದ್ ವರದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ್ ಎದುರಾಗ್ಬಹುದ್ದದ್ 

ಅಪಾಯ ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ು ರ ಇರಲ್ಲ. ಇಾಂಥ ದೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಕೋವಿಡ್-19 

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ವರದ್ದಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚು  ನಕಟವಾಗಿ ನಗಾ ವಹಿಸುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಇದೆ. ಕೆಲ 

ಸಕ್ರ್ರಗ್ಳು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ಪ್ಾ ಮಾಣವನ್ನು  ಮರೆಮಾಚ್ಲು ಅಥವಾ/ ಮತಿ್ತ  ಅದ್ಕೆೆ  

ತಕೆಾಂತೆ ಸ್ಥನ್ಾ ರ್ ಮಾಡುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಇದೆ ಎಾಂಧು ಸಿಪ್ರಜೆ ಎಚ್ು ರಿಸಿದೆ. 

 
 

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ದೈಹಿಕ ಭದಾ ತೆ 

● ಜೈಲು ಅಥವಾ ಬಂಧ್ನ ಕಾಂದ್ಾ ದ್ದಾಂದ್ ನೋವು ವರದ್ದ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ು ಲ್ಲಯ , ಇಟ್ಟಲ್ಲ, 

ಕಲಂಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಯ  ಪ್ಾ ಕರಣಗ್ಳು ವರದ್ದಯಾದಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 

ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕದ್ ಬಗೆೆ  ಪ್ಾ ತ್ತಭ್ಟನ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕೈದ್ದಗ್ಳಾಂದ್ ಎದುರಾಗ್ಬಹುದ್ದದ್ 

ಅಪಾಯದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಎಚ್ು ರ ವಹಿಸಬೇಕು. 

 

● ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಟಟ ದ್ಲ್ಲಯ  ಆಗ್ಬಹುದ್ದದ್ ಸಂಭಾವಯ  ಏರಿಕೆಯ ಬಗೆೆಯೂ ಗ್ಮನ ಇರಲ್ಲ. 

ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಯ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಯ  ಕೈದ್ದಗ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಹೆಚ್ಚು ವುದ್ನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ, ಐಲ್್ಾಂಡ್, ಪಾಯ ಲಸಿಟ ೋನ್ ಮತಿ್ತ  ಇರಾನ್ಡನಲ್ಲಯ  

ಕೈದ್ದಗ್ಳನ್ನು  ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ವಸಿುಗ್ಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದಗ್ ಲ್ಲಟಿ 

ಮತಿ್ತ  ಸುಲ್ಲಗೆಯಂಥ ಪ್ಾ ಕರಣಗ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. 

 

● ನರಂಕುಶ್ ಪ್ಾ ಭುತವ  ಇರುವ ದೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಾ ಕರಣಗ್ಳನ್ನು  ವರದ್ದ 

ಮಾಡುವ ಪ್ತಾ ಕತ್ರು ಬಂಧ್ನ ಮತಿ್ತ / ಅಥವಾ ಕೂಡಿಹಾಕುವಿಕೆಯಂಥ 

ಅಪಾಯವನ್ನು  ಗ್ಮನಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಸಿಪ್ರಜೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ. 

 

● ನೋವು ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಮಟಟ ದ್ ಕ್ರಯ್ಕೆೆ  ನಯೋಜನ್ನಗೊಾಂಡಲ್ಲಯ , ನಮಮ  

ಗ್ಮಯ ತಾಣದ್ಲ್ಲಯ  ಭ್ದ್ಾ ತಾ ಸೆಿ ತ್ತಯ ಬಗೆೆ  ತ್ತಳದುಕಳು . ಇಾಂದ್ದನವರೆಗೆ ಕೆಲವಾಂದು 

ಹಿಾಂಸ ಘಟನ್ನಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಪ್ಾ ತ್ತಭ್ಟನ್ನಗ್ಳು ಇಸ್ಥಾ ೋಲ್, ಬಾ ಜಿಲ್, ಪಾಿಸಿನ, ಸಿಪ್ಾ ಸ್, 

ರಿಯೂನಯನ್ ಮತಿ್ತ  ಉಕೆಾ ೋನ್ಡನಾಂದ್ ವರದ್ದಯಾಗಿವೆ. ಇರಾಕ್ ಮತಿ್ತ  

ಹಾಾಂಕ್ರಾಂರ್ಗಡನಲ್ಲಯ  ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಪ್ಾ ತ್ತಭ್ಟನ್ನಗ್ಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಕ್ರರಣದ್ದಾಂದ್ 

https://www.politico.com/news/2020/03/16/coronavirus-fake-news-pandemic-133447
https://www.politico.com/news/2020/03/16/coronavirus-fake-news-pandemic-133447
https://www.politico.com/news/2020/03/16/coronavirus-fake-news-pandemic-133447
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/18/covid-19-fallout-why-is-facebook-wrongly-removing-legitimate-content/
https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
https://cpj.org/blog/2020/03/citizen-lab-chinese-censorship-coronavirus.php
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-prison-riots-death-toll-modena-foggia-alfonso-bonafede-a9396311.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-51999594
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/riot-erupts-in-dum-dum-jail-undertrial-killed-in-firing/articleshow/74753923.cms
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-51947802
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-51947802
https://www.thejournal.ie/prisoners-released-coronavirus-charlie-flanagan-5052634-Mar2020/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-leader-issues-amnesty-order-amid-covid-19/1775381
https://news.sky.com/story/coronavirus-iran-frees-85-000-prisoners-to-combat-spread-of-covid-19-11958783
https://news.sky.com/story/coronavirus-iran-frees-85-000-prisoners-to-combat-spread-of-covid-19-11958783
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://docs.google.com/document/d/1aP7F4LlrPokMcreWrlstCY1El2CISFZH3HRhc0ucDYk/edit#bookmark=id.1fob9te
https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/israel-convoy-protest-netanyahu.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-51955679
https://tribune.com.pk/story/2182703/1-labour-colony-residents-larkana-protest-isolation-ward/
https://www.dw.com/en/cyprus-protesters-police-clash-at-closed-checkpoint/a-52678119
https://safetyatsea.net/news/2020/cruise-passengers-met-with-violent-protests-in-reunion-over-covid-19/
https://www.timesofisrael.com/iraq-coronavirus-outbreak-throws-fresh-fuel-on-protests/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049696/new-strain-resistance-how-coronavirus-crisis


ಹೆಚ್ಚು ವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಇದೆ. 

 

ಅಾಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಾ ೋಯ ಪ್ಾ ವಾಸ ಕ್ಷಯವಗಳ್ಳ 

 

ಜಾಗ್ತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ಾ ಯಾಣ ನಬ್ಾಂಧ್ಗ್ಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಯ ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಪ್ಾ ವಾಸ 

ನಜಕೊ  ಸವಾಲುದ್ದಯಕ ಹಾಗೂ ತ್ತೋರಾ ಅಪ್ರೂಪ್. ನಮಮ  ಸಗ್ರೋತಿರ ಕ್ರಯ್ಗ್ಳು 

ಸಧ್ಯ  ಎಾಂದ್ದದ್ಲ್ಲಯ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಾಂಶ್ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಗ್ಮನ ಹರಿಸಿ: 

● ನಮಮ  ಗ್ಮಯ ತಾಣದ್ಲ್ಲಯ  ನಶು ಾಂತೆಯಾಂದ್ ಇರಲು ಸೂಕಿ  ಎನಸುವ ಲಸಿಕೆ ಮತಿ್ತ  

ರೋಗ್ದ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳು ಪ್ರಿಷ್ೆ ರಿಸಲಪ ಟಿಟ ವೆಯೇ ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  

ಖಾತ್ತಾ ಪ್ಡಿಸಿಕಳು . ಯಾವುದೇ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣಗ್ಳ ಗೊಾಂದ್ಲದ್ದಾಂದ್ ಮುಕಿವಾಗ್ಲು ಫ್ಲಯ  

ಲಸಿಕೆ ಹಾಿಸಿಕಳು . 

 

● ನಮಮ  ಪ್ಾ ವಾಸ ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. ಹಲವು ಸಕ್ರ್ರಗ್ಳು ವಿಭನು  

ರಿೋತ್ತಯ ಪ್ಾ ವಾಸಿ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನು  ನೋಡಿದುು , ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಪ್ಾ ಯಾಣದ್ ವಿರುದ್ಧ  

ಎಚ್ು ರಿಕೆಯನ್ನು  ನೋಡಿವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಯ  ಬಿಾ ಟನ್ಡನ ವಿದೇಶ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮನ್ಡವೆಲಿ್ , 

ಅಮೆರಿಕದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ ಮತಿ್ತ  ಫಾಾ ನ್್  ಎಫೇಸ್್ ಎಾಂಟ್ರಾ ಜೆನ್್  ಸಲಹೆಗ್ಳು ಸೇರಿವೆ. 

ಕೋವಿಡ್- 19 ಸಂಬಂಧಿ ತೊಾಂದ್ರೆಗ್ಳಗೆ ಸುರಕಿೆ  ಪ್ಡೆಯುವುದು ಸಧ್ಯ ವಿಲಯ  

ಎನ್ನು ವುದು ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಯ ರಲ್ಲ. 

 

● ನೋವು ಭಾಗ್ವಹಿಸಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುವ ಸಭೆ/ ಸಮಾರಂಭ್ಗ್ಳ ಬಗೆಗಿನ ಸದ್ಯ ದ್ ಸೆಿ ತ್ತಗ್ತ್ತ 

ಬಗೆೆ  ನಯತವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುತಿ್ತರಿ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಹಲವು ದೇಶ್ಗ್ಳು ಸವ್ಜನಕ ಸಭೆ 

ಸಮಾರಂಭ್ವನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ ನದ್ದ್ಷ್ಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದ್ದ ಜತೆ 

ಸೇರುವುದ್ನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಿವೆ. 

 

● ನಮಮ  ಉದೆು ೋಶತ ಗ್ಮಯ ತಾಣಗ್ಳ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಮುಾಂಬರುವ ಪ್ಾ ವಾಸಿ 

ನಷೇಧ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಗ್ಮನ ಇರಲ್ಲ. ಜಾಗ್ತ್ತಕ ಮಟಟ ದ್ಲ್ಲಯ  ಸೋಾಂಕು ಹೆಚ್ಚು ತಿ್ತರುವ 

ಹಿನ್ನು ಲ್ಯಲ್ಲಯ  ವಿದೇಶ ಪ್ಾ ವಾಸಿಗ್ರ ಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಷೇಧ್ ಮತಿ್ತ / ಅಥವಾ 

ನಬ್ಾಂಧ್ಗ್ಳು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ಇದೆ. 

 

● ನಗ್ರ ಕಾಂದ್ಾ ಗ್ಳು, ನದ್ದ್ಷ್ಟ  ಸೆ ಗ್ಳಗ್ಳು ಮತಿ್ತ / ಇಡಿೋ ದೇಶ್ದ್ ಲಾಕ್ಡೌ ನ್ 

ಸಂದ್ಭ್್ದ್ಲ್ಲಯ  ಅಥವಾ ಕ್ರವ ರೆಾಂಟೈನ್ ಸಂದ್ಭ್್ದ್ ಬಗೆೆ  ತ್ತತ್ತ್ ಯೋಜನ್ನಯ ಬಗೆೆ  

ಖಾತರಿ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯ ೋಗ್ದ್ದತ ಸಂಸೆ್ಥ ಗ್ಳು ವಿಶ್ವ ದ್ ಯಾವುದೇ 

ಭಾಗ್ದ್ಲ್ಲಯ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯ ೋಗಿಗ್ಳ ವಿರುದ್ಧ  ತಮಮ  ಒಕೆಲ್ಬಿಬ ಸುವಿಕೆ 

ಸವ್ಸನು ದ್ಧ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದ್ದವೆ. 

 

● ಹಲವು ಭೂ ಗ್ಡಿಗ್ಳನ್ನು  ವಿಶ್ವವ ದ್ಯ ಾಂತ ಮುಚ್ು ಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗು ಮುಚ್ಚು ವ 

ಸಧ್ಯ ತೆಯೂ ಇದೆ. ನಮಮ  ತ್ತತ್ತ್ ಯೋಜನ್ನಯಲ್ಲಯ  ಇದ್ನ್ನು  ಪ್ರಿಗ್ಣಿಸಬೇಕು. 

 

https://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-3-health-advisory-issue.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/how-do-coronavirus-containment-measures-vary-across-europe
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/how-do-coronavirus-containment-measures-vary-across-europe
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/how-do-coronavirus-containment-measures-vary-across-europe


● ನೋವು ಅಸವ ಸೆರಾಗಿದ್ು ಲ್ಲಯ  ಪ್ಾ ಯಾಣ ಬೇಡ. ಬಹುತೇಕ ಅಾಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಮತಿ್ತ  

ಪಾಾ ದೇಶಕ ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರಿಗೆ ಹಬ್ಡಗ್ಳು ಕಟ್ಟಟ ನಟಿಟ ನ 

ಆರೋಗ್ಯ  ತಪಾಸಣಾ ಕಾ ಮಗ್ಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಸಿವೆ. ಪ್ಾ ವಾಸಿಗ್ರು ಇಾಂಥ ತಪಾಸಣೆ 

ಎದುರಿಸುವ ಮತಿ್ತ /ಅಥವಾ ಕ್ರವ ರೆಾಂಟೈನ್/ ಸವ ಯಂ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಧ್ಯ ತೆ 

ಇದೆ. 

 

● ನೋವು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಮರುಪಾವತ್ತಯಾಗ್ಬಹುದ್ದದ್ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಡಗ್ಳನು ಷ್ಟ ೋ 

ಖರಿೋದ್ದಸಿ. ಕೋವಿಡ್-19ನಾಂದ್ದಗಿ ಹಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆ್ಥ ಗ್ಳಗೆ ದ್ಡಾ  

ಹಣಕ್ರಸು ಒತಿಡ ಇದೆ. ಐಎಟಿಎ ಪ್ಾ ಕ್ರರ, ಇತಿ್ತೋಚೆಗೆ ಯೂರೋಪ್ಡನ ಅತ್ತದ್ಡಾ  

ಪಾಾ ದೇಶಕ ಏರೆಡಯ ೈನ್್  ಎನಸಿದ್ ಫ್ಯ ೈಬಿೋ ಪ್ತನಕೆೆ  ಇದು ಕ್ರರಣವಾಗಿದೆ. 
 

● ನೋವು ಏನ್ನಲಯ  ವಸಿುಗ್ಳನ್ನು  ಒಯಯ ಬೇಕ್ರಗುತಿದೆ ಎನ್ನು ವುದ್ನ್ನು  ಗ್ಮನಸಿ. ಭೋತ್ತಯಾಂದ್ 

ಜನ ಖರಿೋದ್ದ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಹಿನ್ನು ಲ್ಯಲ್ಲಯ  ಮುಖದ್ ಮಾಸೆ್ , ಹಾಯ ಾಂಡ್ ಸಯ ನಟೈಸರ್, 

ಸೋಪು, ಕ್ರಯ ನ್ಾ  ಆಹಾರ, ಟ್ರಯ್ಕಯ ಟ್ ಪೇಪ್ರಡೆ ಳ ಕರತೆ ಇದೆ. ಇಾಂಥ ಕರತೆ ಹಾಗೂ 

ಕ್ರಮಿ್ಕರ ಕರತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಿನ ಕ್ರರಣದ್ದಾಂದ್ ನಮಮ  ಗ್ಮಯ ತಾಣದ್ಲ್ಲಯ  

ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ತ ಹದ್ಗೆಡಬಹುದು. 
 

● ಜೋಡಾ್ನ್ಡನಂಥ ಸಿೋಮಿತ ನೋರಿನ ಲಭ್ಯ ತೆ ಇರುವ ದೇಶ್ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ು ರ ಇರಲ್ಲ. 

ಇಾಂಥ ದೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕರತೆಯ ಸಧ್ಯ ತೆಗ್ಳವೆ. 

 

● ನಮಮ  ಗ್ಮಯ ತಾಣದ್ಲ್ಲಯ  ಇತಿ್ತೋಚಿನ ವಿೋಸ ಸೆಿ ತ್ತಗ್ತ್ತ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿಕಳು . ಹಲವು 

ದೇಶ್ಗ್ಳು ವಿೋಸ ನೋಡುವುದ್ನ್ನು  ನಲ್ಲಯ ಸಿದುು , ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ಾ ವಾಸಕೆೆ  ನೋಡಿರುವ 

ಅನ್ನಮತ್ತಯನ್ನು  ಕೂಡಾ ತಡೆಹಿಡಿದ್ದವೆ ಎನ್ನು ವುದು ಗ್ಮನದ್ಲ್ಲಯ ರಲ್ಲ. 

 

● ನೋವು ಕೋವಿಡ್-19 ಮುಕಿರು ಎಾಂದು ದೃಢೋಕರಿಸುವ ವೈದ್ಯ ಿೋಯ ಪ್ಾ ಮಾಣ ಪ್ತಾ  

ನೋವು ಭೇಟಿ ನೋಡುವ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ಅಗ್ತಯ ವೇ ಎಾಂದು ತ್ತಳದುಕಳು . ಇಲ್ಲಯ  ಕೆಲ 

ಉದ್ದಹರಣೆಗ್ಳನ್ನು  ನೋಡಬಹುದು. 

 

● ನಮಮ  ಪ್ಾ ವಾಸದ್ ವೇಳಪ್ಟಿಟ  ಹೆಚ್ಚು  ಸೆಿ ತ್ತಸೆಪ್ಕತವ  ಹಾಂದ್ದರಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವ ದ್ಯ ಾಂತ 

ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣಗ್ಳಲ್ಲಯ  ಆರೋಗ್ಯ  ತಪಾಸಣೆ, ತಾಪ್ಮಾನ ಮಾಪ್ನ ಕಾಂದ್ಾ ಗ್ಳ 

ಹಿನ್ನು ಲ್ಯಲ್ಲಯ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಮಯವನ್ನು  ಹಾಂದ್ದಸಿಕಳು . ರೈಲು ನಲಾು ಣಗ್ಳು, 

ಬಂದ್ರು/ ಡಾಕ್, ಬಸ್ ನಲಾು ಣಗ್ಳಗೂ ಇದು ಅನವ ಯಸುತಿದೆ. 

 

● ನಮಮ  ಆಗ್ಮಿಸುವ ಸೆ ಳದ್ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ್ತ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರಿ. 

ಏಕೆಾಂಧ್ರೆ ಕೆಲ ದೇಶ್ಗ್ಳು ಕೆಲ ವಿಮಾನ ನಲಾು ಣ ಹಾಗೂ ಟಮಿ್ನಲ್ಡಗ್ಳಲಯ ಷ್ಟ ೋ 

ವಿದೇಶ ಪ್ಾ ವಾಸಿಗ್ರಿಗೆ ಅವಕ್ರಶ್ ನೋಡುತಿ್ತವೆ. 

 

ಕ್ಷಯವನಿಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ 

 

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/
https://www.euronews.com/2020/03/05/flybe-collapses-as-covid-19-triggers-fall-in-airline-bookings
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-news-flights-travel-cancelled-italy-south-korea-singapore-japan-china-a9371416.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-news-flights-travel-cancelled-italy-south-korea-singapore-japan-china-a9371416.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-news-flights-travel-cancelled-italy-south-korea-singapore-japan-china-a9371416.html
https://www.bbc.com/worklife/article/20200304-coronavirus-covid-19-update-why-people-are-stockpiling
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https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/italys-lombardy-workers-to-strike-for-tougher-coronavirus-shutdowns
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/italys-lombardy-workers-to-strike-for-tougher-coronavirus-shutdowns
https://www.devdiscourse.com/article/health/951284-concerns-over-water-shortages-jump-in-jordan-amid-coronavirus-lockdown
https://www.devdiscourse.com/article/health/951284-concerns-over-water-shortages-jump-in-jordan-amid-coronavirus-lockdown
https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/03/17/a-z-complete-coronavirus-travel-guide-the-latest-countries-restricting-travel-updated/#3e291bf514c4
https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/03/17/a-z-complete-coronavirus-travel-guide-the-latest-countries-restricting-travel-updated/#3e291bf514c4
https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/03/17/a-z-complete-coronavirus-travel-guide-the-latest-countries-restricting-travel-updated/#3e291bf514c4
https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/03/17/a-z-complete-coronavirus-travel-guide-the-latest-countries-restricting-travel-updated/#3e291bf514c4
https://www.internationalsos.com/pandemic-sites/pandemic/home/2019-ncov/ncov-travel-restrictions-flight-operations-and-screening
https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/
https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/
https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/


● ನೋವು ಭೇಟಿ ನೋಡುವ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ನಗ್ರದ್ ಒಳಗಿನ ಸಂಚಾರ ನಬ್ಾಂಧ್ಗ್ಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳನ್ನು  ಸೆ ಳೋಯ ಮೂಲಗ್ಳಾಂದ್ ನರಂತರವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತರಿ. 

ಕ್ರಯ್ನಯೋಜನ್ನ ಬಳಕ 

● ಅತಯ ಧಿಕ ಪ್ಾ ಮಾಣದ್ ಸೋಾಂಕು ಇರುವ ಪ್ಾ ದೇಶ್ದ್ದಾಂದ್ ನೋವು ವಾಪ್ಸದ್ ಬಳಕ ನೋವು 

ಸವ ಯಂ ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಧ್ಯ ತೆ ನಚ್ು ಳ. ಇದ್ಕೆೆ  ಅಗ್ತಯ ವಾದ್ ಸಕ್ರ್ರಿ 

ನದೇ್ಶ್ನಗ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ. 

 

● ಯಾವುದೇ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣಗ್ಳಗಾಗಿ ನರಂತರವಾಗಿ ನಮಮ  ಆರೋಗ್ಯ ದ್ ಮೇಲ್ ನಗಾ 

ಇರಲ್ಲ. 

 

● ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗೆಗೆ ಇತಿ್ತೋಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತಿ್ತ  ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳನ್ನು , ನಮಮ  ಮೂಲ 

ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ಮತಿ್ತ  ಗ್ಮಯ  ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ ನ ಕ್ರವ ರೆಾಂಟೈನ್ ಮತಿ್ತ  ಐಸಲೇಶ್ನ್ 

ಪ್ಾ ಾಿ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುತಿ್ತರಿ. 

 

● ನೋವು ಭೇಟಿ ನೋಡಿದ್ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ಸೋಾಂಿನ ದ್ರವನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿ, ನೋವು ವಾಪ್ಸ್ದ್ 

ಬಳಕ 14 ದ್ದನಗ್ಳ ಕ್ರಲ ನೋವು ನಕಟವಾಗಿ ಸಂಪ್ಕ್ ಹಾಂದ್ದದ್ು  ವಯ ಿಿಗ್ಳ ಹೆಸರು/ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ದ್ದನಚ್ರಿ ನವ್ಹಿಸುವುದು ಅಗ್ತಯ . ಇದು ನಮಗೆ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣ 

ಕ್ರಣಿಸಿಕಾಂಡಲ್ಲಯ  ಸಂಭಾವಯ  ಸಂಪ್ಕ್ ಟ್ರಾ ಯ ಿಾಂರ್ಗಡಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತಿದೆ. 

ನಮಗೆ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಣಿಸಿಕಾಂಡಲ್ಲಯ  
 

 

● ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಣಿಸಿಕಾಂಡಲ್ಲಯ , ಅದು ತ್ತೋರಾ ಸೌಮಯ ವಾಗಿದ್ು ರೂ, 

ನಮಮ  ಆಡಳತ ಮಂಡಳಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರಾಂದ್ದಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ವಿಮಾನ 

ನಲಾು ಣದ್ದಾಂದ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಚಾರ ಹಬ್ಡಗ್ಳಾಂದ್ ಮನ್ನಗೆ ಕರೆದ್ಯಯ ಲು ಸೂಕಿ  

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಕಳಕಳು . ಯಾವುದೇ ಕ್ರರಣಕೆೆ  ಟ್ರಯ ಿ್  ಬಳಸುವ ನಧಾ್ರಕೆೆ  ಬರಬೇಡಿ. 

 

● ನಮಮ ನ್ನು  ಕ್ರಪಾಡಿಕಳು ಲು ಮತಿ್ತ  ನಮಮ  ಸಮುದ್ದಯವನ್ನು  ಕ್ರಪಾಡಲು 

oiಡಬ್ಲ್ಯ ಯ ಎರ್ಚಡಓ ಮತಿ್ತ  ಸಿಡಿಸಿ ಸಲಹೆಗ್ಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೆ ಳೋಯ 

ಪಾಾ ಧಿಕ್ರರಗ್ಳ ಸಲಹೆ ಅನ್ನಸರಿಸಿ. 
 

● ನಮಗೆ ರೋಗ್ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಣಿಸಿಕಾಂಡ ಏಳು ದ್ದನಗ್ಳ ಕ್ರಲ ಮನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೋವು 

ಸೋಾಂಿತರಾಗಿದ್ು  ಸಂದ್ಭ್್ದ್ಲ್ಲಯ  ಇದು ಇತರರನ್ನು  ರಿಿ ಸಲು ನೋವು ನ್ನರವು 

ನೋಡಿದಂತಾಗುತಿದೆ. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


 

● ನಗ್ದ್ದತ ಯೋಜನ್ನ ರೂಪ್ರಸಿಕಾಂಡು ನ್ನರವಿಗಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ. ನಮಮ  

ಉದ್ಯ ೋಗ್ದ್ದತರು, ಸ್ಥು ೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ್ವರಿಾಂದ್ ನಮಗೆ ಅಗ್ತಯ  ವಸಿುಗ್ಳು 

ಸರಬರಾಜು ಆಗುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮತಿ್ತ  ಮುಾಂಬಾಗಿಲ ಹರಗಿನಲ್ಯ ೋ ಅದ್ನ್ನು  ಇಡುವಂತೆ 

ಸೂಚಿಸಿ. 

 

● ಸಧ್ಯ ವಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಯ ಲಯ  ಮನ್ನಮಂದ್ದಯಾಂದ್ ಕನಷ್ಠ  ಎರಡು ಮಿೋಟರ್ ಅಾಂತರ 

ಕ್ರಪಾಡಿಕಳು . 

 

● ಸಧ್ಯ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಒಬಬ ರೇ ನದ್ದಾ ಸಿ. 

 

● ಇತರ ಜತೆ ನೋವು ವಸತ್ತ ಹಂಚಿಕಳುು ವುದ್ದದ್ಲ್ಲಯ  ಎಲಯ ರೂ 14 ದ್ದನಗ್ಳ ಕ್ರಲ 

ಪ್ಾ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿರುವುದು ಕಡಾಾ ಯ. ಇಲ್ಲಯ  ಉಪ್ಯುಕಿ  ಮಾಗ್್ಸೂಚಿಯನ್ನು  

ಕಂಡುಕಳು . ಬಾತ್ಡರೂಾಂ, ಟ್ರಯ್ಕಯ ಟ್ ಮತಿ್ತ  ಿಚ್ನ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಬಳಸುವಲ್ಲಯ  ಎಚ್ು ರಿಕೆ 

ಅಗ್ತಯ . ಈ ಮೂಲಕ ಸೋಾಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ು ರ ವಹಿಸಿ. 
 

● ನಮಮ  ಕೈಗ್ಳನ್ನು  ನಯತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕಿವಾಗಿ ಕನಷ್ಠ  20 ಸ್ಥಕೆಾಂಡ್ ಕ್ರಲ ಸೋಪು 

ಮತಿ್ತ  ಬಿಸಿನೋರು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯರಿ. 

 

● ಅಪಾಯ ಸಧ್ಯ ತೆಯ ವಯ ಿಿಗ್ಳಾಂದ್ ಅಾಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧ ರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ  ಸಮಸ್ಥಯ  

ಇರುವವರಿಾಂದ್ ದೂರ ಇರಿ. 

 

● ಸವ ಯಂ ದ್ದಗ್ಬ ಾಂಧ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಯ  ನಮಮ  ದೇಹಸೆಿ ತ್ತ ಗ್ಣನೋಯವಾಗಿ ಿಿೋಣಿಸುತಿಾ  ಬಂದ್ 

ಸಂದ್ಭ್್ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸವ ಯಂ ದ್ದಗ್ಬ ಾಂಧ್ನಕೆೆ  ನೋವು ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಯ  ಆರೋಗ್ಯ  

ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕ್ರರಿಗ್ಳನ್ನು  ಕಳಬೇಕ್ರದ್ ಅಗ್ತಯ ವಿಲಯ .  

 

ಸಿಪ್ರಜೆಯ ಆನ್ಡೈನ್ ಸುರಕಿ್ರ  ಿಟ್, ನಾಗ್ರಿಕ ಅಶ್ವಾಂತ್ತ, ಅರಾಜಕತೆ ಮತಿ್ತ  ಚ್ಚನಾವಣೆಯ 

ವರದ್ದಗಾರಿಕೆ ಸಂದ್ಭ್್ಕೆೆ  ಅಗ್ತಯ ವಾದ್ ದೈಹಿಕ, ಡಿಜಿಟಲ್, ಮಾನಸಿಕ ಸುರಕಿ್ರ  

ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಸಧ್ನಗ್ಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ತಾ ಕತ್ರು ಹಾಗೂ ಸುದ್ದು ಮನ್ನಗ್ಳಗೆಮೂಲ 

ಸುರಕಿ್ರ  ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುತಿದೆ 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation
https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2019/03/covering-elections-journalist-safety-kit.php
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php

