
ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳು 

 

ಕ್ಾ ಾಂಪಸ ಗೆ ಜನರು ಪರ ವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆಯೇ? 

1. ಕ್ಯ ಾಂಪಸ್ಗೆ್ಪರ ವೇಶಿಸುವ್ಮೊದಲು್ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ್ಥರ್ಮಲ್್ಸ್ಕ್ಯ ಯ ನರ್್ಅನ್ನು ್

ಹಿಡಿದುಕಾಂಡ್ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ್ವಯ ಕ್ತು ಯಾಂದ್ಹಣೆಯಾಂದ್3್ರಾಂದ್15್ಸಾಂ.ಮೀ್ದೂರದಾಂದ್

ಥರ್ಮಲ್್ಸ್ಕ್ಯ ಯ ನರ್್ಬಳಸಿ್ಪರೀಕಿ್ತ ಸಬೇಕು.್ತಾಪಮಾನವು>್37.5್°್C್(>್99.5್°್F)್ರ್ತ್ತು ್

ಅಥವಾ್ಶಿೀತ,್ಕೆಮ್ಮು ,್ಗಂಟಲು್ನೀವು್ರ್ತ್ತು ್ತಲೆನೀವಿನಂತಹ್ಜ್ವ ರ್ರೀಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ್

ಹಾಂದರುವ್ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ್ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ತಸಿ್ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ್ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ್ಹತ್ತು ರದ್ಜ್ವ ರ್ಕಿ್ತನಿಕ್್/್

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ್ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಲಾಗುತು ದೆ್ಅಥವಾ್ಆಪು ಮತಾರ ್14410್ಗೆ್ಕರೆ್ಮಾಡಿ್ತ್ತಳಿಸಿಬೇಕ್ಗುತು ದೆ. 

2. ಭೌತ್ತಕ್ಅಾಂತರಕ್ಯ ಗಿ್ಪರ ವೇಶದ್ವವ ರ್ರ್ತ್ತು ್ಇತರ್ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ್ಸಿಸಿಟಿವಿ್ಕಣ್ಗಾ ವಲು್

ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

3. ಪರ ವೇಶ್ರ್ತ್ತು ್ನಿಗಮರ್ನ್ದ್ವವ ರಗಳಲಿ್ಲ ್ಹ್ಯ ಾಂಡ್ವಾಶ್್/್ಸ್ಕ್ಯ ನಿಟೈಜ್ರ್್ಗಳನ್ನು ್ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

4. ಸಕ್ಮರ್ಅನ್ನಮೊೀದಸಿದ್ಜಾಗೃತ್ತ್ಮಾಹಿತ್ತ್ಸಂವಹನ್ಸ್ಕ್ರ್ಗಿರ ಗಳನ್ನು ್ಮ್ಮದರ ಸಿ್

ಪರ ದಶಿಮಸಬೇಕು. ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ಮಾಹಿತ್ತಗೆ್https://karunadu.karnataka.gov.in/hfwfor ಭೇಟಿ್ನಿೀಡಿ 

5. ಯಾವುದೇ್ಪಾಸಮಲ್್/್ಕರಯರ್್ಗಳನ್ನು ್ಗೇಟ್್ಬಳಿಯೇ್ಸಿವ ೀಕರಸಬೇಕು.  

6. ಕಾಂದರ ್ಆರೀಗಯ ್ರ್ತ್ತು ್ಕುಟಾಂಬ್ಕಲಾಯ ಣ್ಸಚ್ಚವಾಲಯದ್ಮಾಗಮಸೂಚ್ಚಗಳ್ಪರ ಕ್ರ್

ಆವರಣಕೆಯ ್ಪರ ವೇಶಿಸುವ್ಎಲಿಾ ್ವಾಹನಗಳನ್ನು ್1%್ಸೀಡಿಯಂ್ಹೈಪೀಕಿೀರೈಟ್

ದ್ವರ ವಣವನ್ನು ್ಬಳಸಿ್ಸೀಾಂಕು ರಹಿತ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

7. ಎಲಿಾ ್ಚಾಲಕರು್ರ್ತ್ತು ್ಸಹ್ಯಕರನ್ನು ್ಪರ ವೇಶ್ದ್ವವ ರದಲಿ್ಲ ್ಪರೀಕಿ್ತ ಸಬೇಕು್ರ್ತ್ತು ್

ಮ್ಮಖಗವುಸು,್ಕೈಗವಸುಗಳು್ರ್ತ್ತು ್ಸ್ಕ್ಯ ನಿಟೈಜ್ರ್್ಗಳನ್ನು ್ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛ ಯದ ಸಾಮಾನಾ  ಪರ ದೇಶಗಳ ನೈಮಗಲ್ಾ ಕ್ಾ ಗಿ ನಿಯಮಗಳು 

1. ಲ್ಲಫ್ಟ ್ಗಳು,್ಸ್ಕ್ಮಾನಯ ್ಪರ ದೇಶಗಳು,್ರೇಲ್ಲಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ್ನಿವಾಸಿಗಳು್ಸಪ ಶಿಮಸುವ್ಸ್ಕ್ಧ್ಯ ತ್ಯದದ ರೆ,್

ಅವುಗಳನು ್1%್ಸೀಡಿಯಂ್ಹೈಪೀಕಿೀರೈಟ್ದ್ವರ ವಣವನ್ನು ್ಬಳಸಿ್ಆಗಾಗೆಾ ್

ಸೀಾಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭಾರತ್ಸಕ್ಮರದ್ಮಾಗಮಸೂಚ್ಚಗಳ್ಆಧಾರದ್ಮೇಲೆ್ಸ್ಕ್ಮಾನಯ ್

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ್ಶೌಚಗೃಹಗಳನ್ನು ್ಸೀಾಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.್

(https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincluding

offices.pdf). 

ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛ ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ಗಾಂಧಗಳಿವೆಯೇ? 

ಈ್ಕೆಳಗಿನ್ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ್ವಸತ್ತ್ಸಮ್ಮಚಛ ಯಗಳು್ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ್ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು 

1. ಉದ್ವಯ ನವನಗಳು,್ವಾಕ್ತಾಂಗ್ರ್ತ್ತು ್ಜಾಗಿಾಂಗ್ಗೆ್ಬಳಸುವ್ನಡಿಗೆ್ಮಾಗಮಗಳಂತಹ್ಸ್ಕ್ಮಾನಯ ್

ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು ್ಬಳಸಬಹುದು,್ಆದರೆ,್ಭೌತ್ತಕ್ಅಾಂತರದ್ಕಟಟ ನಿಟಿಟ ನ್ನಿವಮಹಣೆಗೆ್

ಒಳಪಟಿಟ ರುತು ದೆ್(1್ಮೀಟರ್್ಗಿಾಂತ್ಹೆಚಿ್ಚ ). 

2. ಮ್ಮಾಂಜಾಗೃತ್ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು ್ಅನಾನ್ನಸರಣೆ್ಮೂಲಕ್ಈ್ಸಥ ಳಗಳನ್ನು ್ಸ್ಕ್ಮಾಜಿಕ್ತಾಣಗಳಾಗಿ್

ಪರವತ್ತಮಸಬಾರದು. 

3. ಬೇಸಿಗೆ್ಶಿಬಿರ್ಚಟವಟಿಕೆ್/್ಹರಾಂಗಣ್ಆಟಗಳ್ಚಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ್ಆವರಣದಲಿ್ಲ ್

ಅನ್ನರ್ತ್ತಸಲಾಗುವುದಲಿ . 

4. ಜಿಮಾು ಷಿಯಂಗಳು,್ಕ್ತರ ೀಡಾ್ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು,್ಈಜುಕಳಗಳು,್ರ್ನರಂಜ್ನೆ್ರ್ತ್ತು ್ಕಿಬ್್

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ್ಮ್ಮಚಿಬೇಕು. 

 

 

 

https://karunadu.karnataka.gov.in/hfwfor
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoffices.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoffices.pdf


ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛ ಯಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಯಾ ಜಾ ವನ್ನು  ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು? 

 

1. ವಸತ್ತ್ಸಮ್ಮಚಛ ಯಗಳು್ಪರ ತ್ಯ ೀಕವಾದ್ತಾಯ ಜ್ಯ ್ವಿಲೇವಾರಯನ್ನು ್ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು. 

2. ನಿವಾಸಿಗಳು್ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ತೊಟಿಟ ಗಳಲಿ್ಲ ್ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ್ಎಸಯಲು್ಒಾಂದು್ಸಿಥ ರ್ಸಥ ಳ್

ಗುರುತ್ತಸುವುದು್ರ್ತ್ತು ್ಬಳಸುವುದು. 

3. ನಿವಾಸಿಗಳು್ಹ್ಯ ಾಂಡ್್ಸ್ಕ್ನಿಟೈಸರ್್,್ಕೆಮ್ಮು ್ಶಿಷ್ಟಟ ಚಾರ,್ಮ್ಮಖಗವುಸು್ಧ್ರಸಬೇಕು್

ರ್ತ್ತು ್ತಾಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು ್ಎಸಯಲು್ಹರಡುವಾಗ್ಜ್ನದಟಟ ಣೆಯನ್ನು ್ತಪ್ಪಪ ಸಬೇಕು. 

4. ತಾಯ ಜ್ಯ ್ಸಂಗರ ಹದ್ವಾಯ ನ್ನ್ಚಾಲಕ್ರ್ತ್ತು ್ಲೀಡರ್್ಅವರನ್ನು ್ಪರ ದೇಶಕೆಯ ್

ಪರ ವೇಶಿಸುವ್ಮೊದಲು್ಪರೀಕಿ್ತ ಸಬೇಕು್ರ್ತ್ತು ್ತಾಯ ಜ್ಯ ್ಸಂಗರ ಹ್ಪರ ದೇಶವನ್ನು ್ಮೀರ್

ಅವರಗೆ್ಅನ್ನರ್ತ್ತಸಬಾರದು. 

 

ಸಮುಚ್ಛ ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಾ ರಾಂಟೈನ  ಮಾಡಲು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿವೆ? 

1. ನಿವಾಸಿಗಳ್ಕಲಾಯ ಣ್ಸಂಘ್/ಸಸೈಟಿಯು್ಗೃಹ್ಕ್ವ ರಂಟೈನ್ಗೆ್ಸೂಚ್ಚಸಿದವರು್ರ್ನೆಯಲಿೆೀ್

ಇರುವುದನ್ನು ್ರ್ತ್ತು ್ಸಸೈಟಿಯಲಿ್ಲ ,್ಸಮ್ಮದ್ವಯ್ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ ್ಅಥವಾ್ನಗರದಲಿ್ಲ ್

ಆಕಸಿು ಕವಾಗಿ್ತ್ತರುಗಾಡುತ್ತು ಲಿ ್ಎಾಂಬದನ್ನು ್ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು 

2. ಶಂಕ್ತತನ್ಯಾವುದೇ್ಕ್ವ ರೆಾಂಟೈನ್ನಿಯರ್ಗಳ್ಉಲಿಾಂಘನೆಯನ್ನು ್ಸಥ ಳಿೀಯ್ಆರೀಗಯ ್

ಅಧಿಕ್ರಗಳಿಗೆ್ನಿೀಡಬೇಕು. 

3. ಆವರಣದಲಿ್ಲ ್ಕೀವಿಡ್-19್ಪರ ಕರಣವಿದದ ರೆ,್"ಕಂಟೈನ್ಮಾಂಟ್ಪಿಾ ಯ ನ"್ಅನ್ನು ್

ಹ್ಕಲಾಗುತು ದೆ್ಇದಕ್ಯ ಗಿ್ನಿವಾಸಿಗಳ್ಕಲಾಯ ಣ್ಸಂಘದ್ಸಹಕ್ರದ್ಅಗತಯ ವಿರುತು ದೆ. 

4. ಅಗತಯ ವಿರುವ್ಯಾವುದೇ್ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ್ಸಹ್ಯಕ್ಯ ಗಿ್ಹತ್ತು ರದ್ಜ್ವ ರ್ಕಿ್ತನಿಕ್್/್ಆರೀಗಯ ್

ಕಾಂದರ ವನ್ನು ್ರ್ತ್ತು ್ಆರೀಗಯ ್ಅಧಿಕ್ರಗಳಾಂದಗೆ್ಸಂಹವನ್ಮಾಡಲು್ನೀಡಲ್್

ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು ್ಗುರುತ್ತಸುವುದು.್ 

 

ಸೊಸೈಟಿಯಲಿ್ಲ  ಶಂಕಿತ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರ ಕರಣವನ್ನು  ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚ ಲು 

ಯಾವ ಕರ ಮ ತ್ತಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು? 

1. ನಿವಾಸಿಯು್ಕೀವಿಡ್-19್ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ್ಹಾಂದದದ ರೆ,್ಅವನನ್ನು ್ತಕ್ಷಣ್ಇತರ್

ನಿವಾಸಿಗಳಿಾಂದ್ದೂರವಿರುವ್ಪರ ದೇಶಕೆಯ ್ಸಥ ಳಾಾಂತರಸಬೇಕು.್ಸ್ಕ್ಧ್ಯ ವಾದರೆ,್ಅವನನ್ನು ್ಒಾಂದು್

ಕೀಣೆಯಲಿ್ಲ ್ಅಥವಾ್ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ್ಇರಸಿ್ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ತಸಬೇಕು.್ 

2. ವಾತಾಯನಕ್ಯ ಗಿ್ಸ್ಕ್ಧ್ಯ ವಾದಲಿೆಲಿಾ ್ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು ್ತ್ರೆಯರ್ರ್ತ್ತು ್ಎಸಿಗಳನ್ನು ್ಬಂದ್್

ಮಾಡಿ. 

3. ಅನಾರೀಗಯ ದ್ನಿವಾಸಿ್ಎನ್-95್ಮ್ಮಖಗವುಸು್ಧ್ರಸಬೇಕು. 

4. ನಿವಾಸಿಯಾಂದ್ಇತರ್ನಿವಾಸಿಗಳಾಂದಗೆ್ಯಾವುದೇ್ಸಂಪಕಮವನ್ನು ್ತಪ್ಪಪ ಸಬೇಕು.್ಜ್ನರು,್

ಮೇಲೆು ೈಗಳು್ರ್ತ್ತು ್ವಸುು ಗಳನ್ನು ್ಸಪ ಶಿಮಸುವುದನ್ನು ್ತಪ್ಪಪ ಸಬೇಕು.್ರ್ತ್ತು ್ಬಾಯ್ರ್ತ್ತು ್

ಮೂಗನ್ನು ್ಬಿಸ್ಕ್ಡಬಹುದ್ವದ್ಹಿೀರುಹ್ಳೆಗಳಿಾಂದ್ಮ್ಮಚಿ್ಚಕಳಳ ಬೇಕು.್ಕೆಮ್ಮು ವಾಗ್ಅಥವಾ್

ಸಿೀನ್ನವಾಗ್ಮೊಣಕೈಯಾಂದ್ಮೂಗು್ರ್ತ್ತು ್ಬಾಯಯನ್ನು ್ಅಡಡ ಗಟಿಟ ಕಳಳ ಬೇಕು. 

5. ಲಭ್ಯ ವಿದದ ರೆ್ನಿವಾಸಿ್ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ಸ್ಕ್ು ನಗೃಹವನ್ನು ್ಬಳಸಬೇಕು. 

6. ಅವರು್"14410"್ಅನ್ನು ್ಡಯಲ್್ಮಾಡುವ್ಮೂಲಕ್ಆಪು ಮತಾರ ್ಅವರನ್ನು ್ಸಂಪಕ್ತಮಸಬೇಕು್

ಅಥವಾ್ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ್ಸಮಾಲೀಚನೆಗಾಗಿ್ನೇರವಾಗಿ್ಹತ್ತು ರದ್ಜ್ವ ರ್ಕಿ್ತನಿಕ್್/್ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ್ಭೇಟಿ್

ನಿೀಡಬೇಕು. 

7. ್ರೀಗಲಕ್ಷಣದ್ವಯ ಕ್ತು ಯ್ಸಂಪಕಮಕೆಯ ್ಬಂದ್ಎಲಿಾ ್ಮೇಲೆು ೈಗಳನ್ನು ್1%್ಸೀಡಿಯಂ್

ಹೈಪೀಕಿೀರೈಟ್ದ್ವರ ವಣದಾಂದ್ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

8. ಎಲಿಾ ್ನಿವಾಸಿಗಳು್ಸೀಪ್್ರ್ತ್ತು ್ನಿೀರನಿಾಂದ್20್ಸಕೆಾಂಡುಗಳ್ಕ್ಲ್ತರ್ು ್ಕೈಗಳನ್ನು ್ಚೆನಾು ಗಿ್

ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೀವಿಡ-19್ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಂದಗೆ್ಅನಾರೀಗಯ ದಾಂದ್ಬಳಲುತ್ತು ರುವ್

ಯಾರಾಂದಗಾದರೂ್ಯಾವುದೇ್ರೀತ್ತಯ್ಸಂಪಕಮದ್ನಂತರ್ಆಲಯ ೀಹ್ಲ್್ಆಧಾರತ್

ಹ್ಯ ಾಂಡ್ಸ್ಕ್ಯ ನಿಟೈಜ್ರ್್ಗಳನ್ನು ್ಬಳಸಬೇಕು. 



8.್ನಿವಾಸಿಯು್ಕೀವಿಡ್-19್ಎಾಂದು್ಖಚ್ಚತಪಟಟ ರೆ,್ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ್ಜಿಲಿಾ ್ಆರೀಗಯ ್ಪಾರ ಧಿಕ್ರಕೆಯ ್

(ಸಿಎಚ್ಒ-ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ಪ)್ತ್ತಳಿಸಬೇಕು 

ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳನ್ನು  ನಡೆಸರ್ಹುದೇ? 

ಕ್ಯ ಾಂಪಸನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಕ್ತಟಿಟ  ಪಾಟಿಮಗಳು, ಸ್ಕ್ಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳು, ಹುಟಟ ಹಬಬ ದ 

ಸಂತೊೀಷಕೂಟಗಳು ಮ್ಮಾಂತಾದ ಎಲಿಾ  ಸ್ಕ್ಮೂಹಿಕ ಕೂಟಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ತಪ್ಪಪ ಸಬೇಕು. 


