COVID-19
ரேலை உங்கள்
ணியிடத்தில்
ரேோமல்
தடுப் தற்கு

நீ ங்கள் வேலைக்கு
ேரும்வ ோது
▪
▪

▪
▪

▪

முகக்கவசத்தை ஒழுங்காக அணியவும்
உள்நுதையுமுன் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்ைில்
தபகள்,தைாப்பி, ைதைக்கவசம், மேைங்கி
ஆகியவற்தை தவக்கவும்
நுதைவாயிைில் மவறு பாைணிகதை
ோற்ைிவிட்டு உட்தசல்ைவும்
மவதை தைாடங்குமுன் தககதை
சவர்க்காரம் அல்ைது ேதுசார
அடிப்பதடயிைான தககழுவும் ைிரவம்
தகாண்டு நன்கு கழுவவும்
ஏமைனும் சுகவனம்
ீ
ஏற்பட்டால்
துதைத்ைதைவருக்கு அைிவித்ை பின்
வட்டிமைமய
ீ
இருக்கவும்

வேலை செய்யும்வ ோது
▪
▪
▪

▪

▪
▪

அடிக்கடி தககதை கழுவவும்
மவதைத்ைைம் ேற்றும் இைர
தபாருட்கதை தைாற்று நீக்கவும்
முைங்தக தகாண்டு ேதைத்ை
வண்ணம் இருேவும் அல்ைது
தும்ேவும்
முகக்கவசம் அணிந்ைிருக்கும்
சேயம் கண்,மூக்கு ேற்றும் வாய்
ஆகியவற்தை தைாடுவதை
ைவிர்க்கவும்
சக பணியார்கைிடேிருந்து
தூரத்தைப்மபணவும்
சக ஊைியர்களுடனான மநரடி
வாய்தோைி தைாடர்புகதை
முடிந்ைவதர ைவிர்க்கவும்

ச ோதுேோன ச ோருட்கலை
கிர்தல்
▪
▪
▪

▪

தசாந்ை மபனாதவ பாவிக்கவும்
எழுது தபாருட்கள் ேற்றும்
தகமபசிகதை பகிர்வதை ைவிர்க்கவும்
தபாதுவான தைாதைமபசிகள்,
தைாதைநகல் இயந்ைிரங்கள்,
மவதை தசய்யும் மேதசகள் ேற்றும்
பிை தபாருட்கைின் பயன்பாட்தட
முடிந்ைவதர குதைக்கவும்
பகிர்ந்ை தபாருள்கதைப்
பயன்படுத்ைிய உடமனமய சுத்ைம்
தசய்யவும்

கதவுகள்,தோழ்ேோரங்கள்,

மின்ெோர சுேிட்சுகள் மற்றும்
கழிப் லைகலைப்
யன் டுத்துதல்
▪

▪

▪

▪
▪

▪

கைவுகதை மைதவயற்ை முதையில்
தகயாளுவதைக் குதைக்க கைவுகதைத்
ைிைந்து தவக்கவும்
படிக்கட்டு,சுவர்கள் ேற்றும் கைவு
தகப்பிடிகதை உள்ைங்தக ேற்றும்
விரல்கைால் தைாடுவதை முடிந்ைவதர
குதைக்கவும்
கைவுகதைத் ைிைக்க உங்கள் முைங்தககள் /
முைங்கால்கள் / மைாள்கதைப்
பயன்படுத்ைவும்
ேடித்ை விரைால் சுவிட்தச மபாடவும்/
அதணக்கவும்
கைிப்பதைகதைப் பயன்படுத்ைிய பிைகு
தககதை சவர்க்காரம் மூைம் சுத்ைம்
தசய்யவும்
வாஷ் மபசின்கைில் துப்ப மவண்டாம்

மதிய உணவு அல்ைது
வதநீ ர் எடுத்துக்
சகோள்ளும்வ ோது
▪
▪
▪

▪

▪
▪

ேைிய உணவு இடத்ைில் 1 ேீ ட்டர்
தூரத்தைமபணவும்
ஒழுங்காக சதேத்ை உணதவ
உட்தகாள்ைவும்
உணவு எடுத்துக்தகாள்வைற்கு முன்
உங்கள் தககதை சரியாக சுத்ைம்
தசய்யவும்
பிரத்ைிமயகோக ஒதுக்கப்பட்ட
மகாப்தபகள், ைட்டுகள்,
தவட்டுப்தபாருட்கதை பயன்படுத்ைவும்
உணதவப்பகிர்வதை அல்ைது மசர்ந்து
உண்பதை ைவிர்க்கவும்
சாப்பாட்டு பகுைியில் வாய்தோைி
தைாடர்புகதை குதைக்கவும்

ச ோதுேோன ேழிமுலைகள்
▪
▪
▪
▪
▪
▪

நல்ை ைனிப்பட்ட ஆமராக்கியத்தையும்
சுகாைாரத்தையும் மபணவும்
சேநிதை உணதவ எடுக்கவும்
மபாதுோன அைவு சுத்ைோன ைண்ண ீதர
குடிக்கவும்
வைக்கோன உடற்பயிற்சிகைில் ஈடுபட்டு
ேன அழுத்ைத்தைத் ைவிர்க்கவும்
புதகபிடித்ைல் ேற்றும் ேது அருந்துவதைத்
ைவிர்க்கவும்
பணியிடத்ைில் சந்மைகத்ைிற்கிடோன
வைக்தகக் கண்டைிந்ைால் உடனடி
அைிகாரத்ைிற்கு தைரிவிக்கவும்
பயனுள்ை தைாதைமபசி எண்கள்:
அவசர உைவி-

1390

சுவசரிய அவசர ேருத்துவ வண்டி மசதவ

- 1990

உருேோக்கம்:
ேிேெோய உயிரியல் துலை
ேிேெோய ீடம்
வ ரோதலன ல்கலைக்கழகம்

