
ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು 

 

ನಾನು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಂದ ಬಂರ್ಳೂರಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ? 

ಹೌದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಥ ಳಾಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋವು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ 

ಹೊರಗಿನಾಂದ ಬಾಂಗಳೂರಿಗೆ (ಅಾಂತರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾ ಣ) ಬರಬಹುದು. 

 

ಬಂರ್ಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾರ್ ನನನ ನುನ  ಕೀವಿಡ್-19 ಗಾಗಿ ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತತ ದೆಯೇ? 

ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾ ಣಕೆ್ಕ  ಬರುವ ಎಲ್ದಾ  ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ 

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲ್ದಗುವುದು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಾಂದ ಸ್ವ ಯಂ ಘೋಷಣೆ ನಮೂನೆ 

ಪ್ಡೆಯಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 

ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಸ್್ಕ ರ ೀನಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? 

      ನೋವು ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾ ಣಕೆ್ಕ  ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸೆ್ಕ ರೋನಾಂಗ್ ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ: 

1. ಥಮಯಲ್ ಸೆ್ಕ್ ಾ ನಾಂಗ್ 

2. ಪ್ಲ್್  ಆಕ್್ಷ ಮೋಟರ್ ರಿೋಡಾಂಗ್ 

3. ಯಾವುದೇ ಸ್ಹ-ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ತೆಯ ಇತಿಹಾಸ್ವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 

ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ಏನು? 

ಆರೋಗಾ  ಪ್ರಿಸ್ಕಥ ತಿಗಳ ತಪಾಸ್ಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ನೋವು ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾ ಣಕೆ್ಕ  ಬಂದ ನಂತರ ಈ 

ಕ್ಕಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ: 

1. ನೋವು ಸ್ವ ಯಂ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಫಾರ್ಮಯ ಅನ್ನು  ಭತಿಯ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ಪ್ರಿಶೋಲಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ 

2. ವಗಿೋಯಕರಣ - ಆಗಮನದ ನಂತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ 

3. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಸೂಕ್ಷಮ ವಿವರಣೆ 

4. ಅನವ ಯವಾಗುವಲ್ಲಾ ಲ್ದಾ  ಕೋವಿಡ್ ಸ್್ಕ್ ಾ ಾಂಪಾಂಗ್ (ಅಾಂಗೈ ಹಿಾಂಭಾಗದಲಿಾ ) 

5. ನೋವು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಾ ಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ: 

1. ಆರೋಗಾ  ಸೇತ್ತ ಅಪಾ ಕೇಶನ್ 

2. ಕಾಾ ರಾಂಟೈನ್ ವಾಚ್ ಅಪಾ ಕೇಶನ್ 

3. ಆಪ್ು ಮತಾರ  ಅಪಾ ಕೇಶನ್ 

 



ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣದಲಿ್ಲ  ನನಗೆ ಆಹಾರದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ  ಸ್ಕಗುತತ ದೆಯೇ? 

ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾ ಣದ ಆಗಮನದ ಕೋಣೆಯಲಿಾ  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಸ್ತು ಗಳ ಕಾಂಟರ್ಗಳು ಲಭಾ ವಿರುತು ವೆ: 

1. ಸ್ಕರ್ಮ ಕಾಡ್ಯ: ಸ್ಥ ಳಿೋಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ಕ್ಷರ ಯಗೊಳಿಸ್ತವಿಕ್ಕ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  

ನವಾಯಹಕರು ಮೊದಲೇ ಸ್ಕ್ಷರ ಯಗೊಳಿಸ್ತತಾು ರ. 

2. ಎನ್ 95, ಟಿರ ಪ್ಲ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ರ್ಜಯಕಲ್, ಕೈಯಾಂದ ಮಾಡದ ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತ್ತು  ಹಾಾ ಾಂಡ್ 

ಸ್ಕ್ಾ ನಟೈಜರ್ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಳಿಗೆಗಳು 

3. ರಿಫ್ರರ ಶ್ಮಾಂಟ್ ಕಾಂಟರ್ / ಟೇಕ್-ಅವೇ ಕಾಂಟರ್ಗಳು 

ಅಲಾ ದೆ, ನಗಯಮಸ್ತವ ಹಂತದಲಿಾ  ಪೊಲಿೋಸ್ ಚೆಕ್-ಪೊೋಸ್್  ಲಭಾ ವಿರುತು ದೆ. 

 

ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣದಂದ ನನನ ನುನ  ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಕಂದರ ಕ್ೆ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತತ ದೆಯೇ? 

ನಮಮ  ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ಸ್ಕಥ ತಿ ನೋವು ಆಗಮನದ ಮೇಲ್ಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣ (ವಗಯ I) ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ 

(ವಗಯ II) ಅವಲಂಬಿಸ್ಕರುತು ದೆ. 

1. ವಗಯ I:  

ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಗಿದಾ ರ, ನಮಮ ನ್ನು  ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲ್ು  ಕೇರ್ ಸಾಂಟರ್ (ಡಸ್ಕಎಚ್ಸ್ಕ) ಯಲಿಾ  14 

ದಿನಗಳ ಇನ್ ್ ಟ್ಯಾ ಷನ್ ಕಾಾ ರಾಂಟೈನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ, ನಂತರ 14 ದಿನಗಳ ಸ್ವ ಯಂ 

ವರದಿ ಅವಧಿ. 

2. ವಗಯ II:  

ನೋವು ಲಕ್ಷಣರಹಿತರಾಗಿದಾ ರ, ಸ್ಕಾಯರವು ಏಪ್ಯಡಸ್ಕದ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ 

ಸಾಂಟರ್ (ಸ್ಕಸ್ಕಸ್ಕ) ಎಾಂದು ಕರಯಲಪ ಡುವ ಹೊೋಟೆಲ್ಗಳು / ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು / ಹಾಸ್ ಲ್

ಗಳಲಿಾ  14 ದಿನಗಳ ಇನ್ ್ ಟ್ಯಾ ಷನ್ ಕಾಾ ರಾಂಟೈನ್ಗೆ ನಮಮ ನ್ನು  ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

ಸೌಲಭಾ ಗಳು ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕ ಕಠಡಗಳನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರುತು ವೆ.  

 

ಕಾಾ ರಂಟೈನ ನಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆಯೇ? 

ನೋವು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಾಂದ ಬರುತಿು ದಾ ರ, ನೋವು ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಹೊಾಂದಿರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕ್ಾಂಸ್ಕಥ ಕ 

ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಅಥವಾ ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಆಗಿರಬಹುದು, 

ಆದರ ನೋವು ಆಗಮನದ ಸಂದಭಯದಲಿಾ  ರೋಗಲಕ್ಷಣರಹಿತರಾಗಿದಾ ರ ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾವುದೇ 

ವಗಯಕೆ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ ರ, ನೋವು ಆಗಮಸ್ತತಿು ದಾ ಾಂತೆಯೇ, ನಮಮ ನ್ನು  ಆದಷ್್ಟ  ಬೇಗ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲ್ದಗುವುದು. 

ಫಲಿತಾಾಂಶವು ನಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿದಾ ರ, ನನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಾಂಸ್ಕಥ ಕ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ನಾಂದ ವಿನಾಯತಿ ನೋಡ, 14 

ದಿನಗಳವರಗೆ ಸ್್ಕ್ ಾ ಾಂಪ್ ಮಾಡ ಹೊೋರ್ಮ ಕಾಾ ರಾಂಟೈನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

1. ಗರ್ಭಯಣಿಯರು 

2. 10 ವಷಯಕೆ್ಷ ಾಂತ ಕಡಮ ವಯಸ್್ಕ ನ ಮಕೆ ಳು 

3. 80 ವಷಯಕೆ್ಷ ಾಂತ ಮೇಲಪ ಟ್  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 

4. ತಿೋವರ  ಅನಾರೋಗಾ  ಪೋಡತ ರೋಗಿಗಳು (ಉದಾ. ಕಾಾ ನ್ ರ್, ದಿೋರ್ಯಕಾಲದ ಮೂತರ ಪಾಂಡ ಕಾಯಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ಪಾಶವ ಯವಾಯು) 

5. ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿಾ  ಒಬಬ  ಅಟೆಾಂಡರ್ 



ನಮಮ  ಹಸ್ು ದ ಹಿಾಂಭಾಗದಲಿಾ  (ಎಡಗೈ) ಮುದೆರ  ಹಾಕಲ್ದಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  14 ದಿನಗಳವರಗೆ ಗೃಹ 

ಕಾಾ ರಾಂಟೈನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 

ನಾನು ಕೀವಿಡ್ ನ ಲಕ್ಷಣರ್ಳನುನ  ಹೊಂದದಾ ರೆ ಏನಾಗುತತ ದೆ? 

ಆಗಮನದ ಸಂದಭಯದಲಿಾ  ನೋವು ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದಾ ರ, ಆಗಮನದಲಿಾ  ನೋವು 

ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದಾ ರ. ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕತೆಗಾಗಿ ನಗಧಿತ ಕೋವಿಡ್  ಆರೋಗಾ  ಕೇಾಂದರ ಕೆ್ಕ  

(DCHC) ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. ನಮಮ  ಪ್ರಿೋಕಿಾ  ಫಲಿತಾಾಂಶವು ಸ್ಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿದಾ ರ, ನಮಮ ನ್ನು  ನಗಧಿತ 

ಕೋವಿಡ್  ಆಸ್ಪ ತೆರ ಗೆ (DCH) ವಗಾಯಯಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

 

ನಮಮ  ಪ್ರಿೋಕಿಾ  ಫಲಿತಾಾಂಶವು ನಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿದಾ ರ, ನಮಮ ನ್ನು  ಹೊೋಟೆಲ್ / ಹಾಸ್ ಲ್ ನಲಿಾ  

ಇರಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  12 ರಿಾಂದ 14 ನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ಮತೆು  ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. ಆ ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಯಲಿಾ  

ನೋವು ಧನಾತಮ ಕ ಫಲಿತಾಾಂಶವಿದಾ ರ, ನಮಮ ನ್ನು  ಡಸ್ಕಎಚ್ ನಲಿಾ  ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕ್ಷಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆ್ಕ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಷತ್ೆ  ನೋಡಲ್ದಗುತು ದೆ. 

ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀರ್ಲಕ್ಷಣವಿಲಿದದಾ ರೆ ನನನ ನುನ  ಕೀವಿಡ್  ಗಾಗಿ 

ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತತ ದೆಯೇ? 

ನೋವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿಲಾ ದಿದಾ ರ, ನಮಮ ನ್ನು  ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕ ವಸ್ತಿ ಸೌಕಯಯಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕ್ಕ ಕೇಾಂದರ ಗಳಿಗೆ (ಹೊೋಟೆಲ್ / ಹಾಸ್ ಲ್ ಇತಾಾ ದಿ) ವಗಾಯಯಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಮುಾಂದಿನ 14 ದಿನಗಳವರಗೆ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ದಗುತು ದೆ. ಕೋವಿಡ್  ಆರೈಕ್ಕ ಕೇಾಂದರ (CCC)ಕೆ್ಕ  

ಆಗಮಸ್ಕದಾಗ, ಪ್ರಿೋಕಿ್ಕ ಯ ಎಲ್ದಾ  ಶಷ್್ಟ ಚಾರ ಮತ್ತು  ಮುನೆು ಚಚ ರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಕ ನಮಮ ನ್ನು  ತಕ್ಷಣ 

ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

ನಮಮ  ಫಲಿತಾಾಂಶವು ಧನಾತಮ ಕತೆಯನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದಾ ರ, ನಂತರ ನಮಮ ನ್ನು  ನಗಧಿತ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪ ತೆರ ಗೆ 

(DCH) ವಗಾಯಯಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

ನಮಮ  ಫಲಿತಾಾಂಶವು ಋಣಾತಮ ಕತೆಯನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದಾ ರ ನಮಮ ನ್ನು  12 ರಿಾಂದ 14 ನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ 

ಮತೆು  ಪ್ರಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಧನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಫಲಿತಾಾಂಶ ಬಂದರ, ನಮಮ ನ್ನು  ನಗಧಿತ ಕೋವಿಡ್ 

ಆಸ್ಪ ತೆರ ಗೆ ವಗಾಯಯಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

ವಿಮಾನ ನಲಾಾ ಣದಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದರುಗುವುದು ಹೇಗೆ? 

ನಮಗೆ ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸ್ಕದರ, ನೋವು ನಮಮ  ಸ್ವ ಾಂತ ಪ್ರ ಯಾಣದ ವಾ ವಸಥ ಯನ್ನು  

ಮಾಡಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಕ್ಾಂಸ್ಕಥ ಕ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಮೇಲುಸ್ತು ವಾರಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ಪಾಸ್ ಗಳನ್ನು  ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಾ  ಪೊಲಿೋಸ್ರು ನಮಗೆ 

ನೋಡುತಾು ರ. ಹಿೋಗೆ ನೋಡಲ್ದದ ಎಲ್ದಾ  ಪಾಸ್ ಗಳನ್ನು  ರ್ಜಲ್ದಾ  ಗಡ ಚೆಕ್ ಪೊೋಸ್್ ಗಳಲಿಾ  ಸ್ಕವ ೋಕರಿಸ್ಲ್ದಗುತು ದೆ. 

ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಇರುತತ ಯೇ? 

ಜಿಲಿಾ   ಆಡಳಿತವು ನಮಮ  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ಹೊೀಮ್ ಕಾಾ ರೆಂಟೈನ ಸ್್ಕ ಕ್ ರ್ 

ಅನುನ  ಅಂಟಿಸುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  14 ದನರ್ಳ ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಅವಧಿಯನುನ  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತತ ದೆ. ಕಟ್ು ನಟ್ಿ ನ ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಕುರಿತ್ತ ನೀವು ಒಪಿಿ  

ಸಹಿ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ತಯ ವಿದೆ. ನಮಮ  ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕ ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಸಂಪ್ಕಗ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ಸಂರ್ರ ಹಿಸಲಾಗುತತ ದೆ. ನಮಮ  ವಸತಿ ಸಂಘ / ಪ್ರ ದೇಶದ 

ನವಾಸ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಘಕ್್ಕ  (ಆರ್ ಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಎ) ಸಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 

ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನುನ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಡೆರ್ಳನುನ  ನಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 



ಅಲಿದೆ, ಕಾಯ ರೆಂಟೈನ ವಾಚ್ ಆಯ ಪ್ ಬಳಸ್ಕ, ನೀವು ಪ್ರ ತಿದನ ನಮಮ  ಸೆಲಿ್ಲ ಯನುನ  

ಅಪ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ. 

 

 ನೀವು ಕಟ್ು ನಟ್್ಟ ದ ಹೊೀಮ್  ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಅನುಸರಿಸುತಿತ ಲಿವಂದು 

ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ , ‘ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಜಾರಿಪ್ಡೆ”ಯು ನಮಮ  ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  

ಅನುಸರಿಸದರುವ ಬಗೆೆ  ಜಿಲಿಾ  ಆಡಳಿತಕ್ೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದನುನ  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತತ ದೆ. ಜಿಲಿಾ  ಆಡಳಿತವು ಸಂಸಿ್ಕ ಕ ಕಾಾ ರಂಟೈನ ಗೆ ವಗಾಗಯಿಸಲು 

ಮತ್ತತ  ಕಾನೂನು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ನರ್ಧಗರ ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. 

 

ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ   ನನಗೆ ರೀರ್ಲಕ್ಷಣರ್ಳನುನ  ಕಂಡು ಬಂದರೆ 

ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

ಗೃಹ  ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ನರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀರ್ಲಕ್ಷಣರ್ಳು 

ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣ 14410 (ಆಪ್ತ ಮಿತರ  

ಸಹಾಯವಾಣಿ)ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಗೃಹ ಕಾಾ ರಂಟೈನ  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಿಲಿಾ  ಮಟ್್  ಅಥವಾ 

ತಾಲಿ್ಲಕು ಮಟ್್ ದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಂದ ಐವಿಆಎಗಸ್ ಫಾಲೀ-ಅಪ್ ಕರೆ 

ಮಂದುವರಿಯುತತ ದೆ. 

 

ಸಂಸಿ್ಕ ಕ ಕಾಾ ರಂಟೈನ ನಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾರ್ ನಾನು ಯಾವ ಮನೆನ ಚಿ ರಿಕೆ 

ಕರ ಮರ್ಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು? 

ನಮಮ  ದೇಹದ ಉಷಣ ತೆಯನ್ನು  ಕಟ್ು ನಟ್್ಟ ಗಿ ಸ್ವ ಯಂ-ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಮತ್ತು  

ಉಸ್ಕರಾಟದ ನೈಮಯಲಾ ವನ್ನು  ಕಾಪಾಡಕಳಳ ಬೇಕು, ವಿಮಾನ ಬೋಡಯಾಂಗ್ ಪಾಸ್ / ಜಸ್ಕಯಯ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಟ್ಟಾ ಕ್್ಷ  ಮೂಲಕ ಉಳಿಸ್ಕಕಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಸಾ ಗಳಿದಾ ಲಿಾ  ವರದಿ 

ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ವರದಿ ಮಾಡಲು ರ್ಜಲ್ದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಕಣಾಾ ವಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. 

ಸಂಪ್ಕಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಾಂದಿನ 14 ದಿನಗಳವರಗೆ ನಮಮ  ವಾಸ್ು ವಾ ದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸ್ಹ 

ನೋವು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಟ್ಟಾ ಕ್್ಷ  ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡದ ವಿವರ /ವಿಮಾನ ಬೋಡಯಾಂಗ್ ಪಾಸ್ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಕಕಳಳ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಸಾ ಗಳಿದಾ ಲಿಾ  ವರದಿ ಮಾಡಲು ರಾಜಾ  ಕಣಾಾ ವಲು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪ್ಕ್ಷಯಸ್ಕ. 

ಸಂಪ್ಕಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಾಂದಿನ 14 ದಿನಗಳವರಗೆ ನಮಮ  ವಾಸ್ು ವಾ ದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸ್ಹ 

ನೋವು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. 


