
ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು  ಪಾರ್ಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಲಸೂಚಿಗಳು 

 

ಸಲೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾರ್ಲರ್ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದದರು 

ನಿಯಮಗಳಿವೆಯೇ? 

ಇವೆ 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಲೂನ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾಲಲರ ಗಳು 

ಕಾಯಲನಿವಲಹಿಸಬಹುದು: 

1. ಜ್ವ ರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು  ಮತ್ತು  ಗಂಟಲು ನೀವು ಇರುವ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು  ಒಳಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಬಾರದು. 

2. ಮ್ಮಖಗವುಸುಗಳು ಇಲಲ ದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  (ಗ್ರಾ ಹಕರು ಮತ್ತು  ಸಿಬಬ ಂದಿ) ಒಳಗೆ 

ಅನ್ನಮತಿಸುವಂತಿಲಲ . 

3. ಪ್ಾ ವೇಶದಲಿಲ  ಹ್ಯ ಂಡ ಸ್ಯಯ ನಿಟೈಸರ  ಇಟ್ಟು ರಬೇಕು. 

4. ಎಲ್ಲಲ  ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲಲ  ಸಮಯದಲೂಲ  ಮತ್ತು  ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್್, ಹೆಡ ಕವರ 

ಮತ್ತು  ಏಪ್ಾ ನ ಧರಿಸಬೇಕು 

5.  ಪ್ಾ ತಿ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೂ ಬಿಸ್ಯಡಬಹುದಾದ ಟವೆಲ್ / ಪೇಪ್ರ ಶೀಟ್ಅನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಲಗುತು ದೆ 

6. ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಪ್ಾ ತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ 7% ಲೈಸೊಲ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸಿ ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಲ  ಸ್ಯಧನಗಳನ್ನು  

30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು  

ಇನು ಂದನ್ನು  ಬಳಸಲು ಅನೇಕ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

7. ಪ್ಾ ತಿ ಕೌ್ಷರದ ನಂತರವೂ ಸಿಬಬ ಂದಿ ತಮು  ಕೈಗಳನ್ನು  ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 

8. ಗ್ರಾ ಹಕರ ದಟು ಣೆ ತಪಿ್ಪ ಸಲು ಬೇಟ್ಟವಯ ವಸೆೆ  ಅಥವಾ ಟೀಕನ ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು 

9. ಆಸನಕ್ಾ ಗಿ ಸ್ಯಕಷ್ಟು  ಅಂತರವನ್ನು  (ಕನಿಷಠ  1 ಮಿೀಟರ) ನಿವಲಹಿಸಬೇಕು 

10. ಎಲ್ಲಲ  ಸ್ಯಮಾನಯ  ಪ್ಾ ದೇಶಗಳು, ಮಹಡಿಗಳು, ಲಿಫ್ು  ಗಳು, ಕೊೀಣೆ / ಪ್ಾ ದೇಶ, ಮೆಟ್ಟು ಲುಗಳು ಮತ್ತು  

ಹ್ಯ ಂಡ್ಾ ೈಲ್ ಗಳನ್ನು  1% ಸೊೀಡಿಯಂ ಹೈಪೀಕೊಲ ೀರೈಟ್ ದಾಾ ವಣದಿಂದ 

ಸೊೀಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು (ಕನಿಷಠ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ಾ ತಿದಿನ) 

11. ನೆಲಹ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು  ನೆಲವನ್ನು  ಆಗ್ರಗೆೆ  ಸವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಬೇಕು 

12. ಬ್ಲ ೀಡ ಗಳು, ಬಿಸ್ಯಡಬಹುದಾದ ರೇಜ್ರ ಗಳು ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಿೀಕ್ಷ್ಣ ವಾದ 

ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು  ಪಂಕಚ ರ ಪ್ರಾ ಫ್, ಲಿೀಕ್ ಪ್ರಾ ಫ್ ವೈಟ್ ಕಂಟೇನರ ನಲಿಲ  1% ಸೊೀಡಿಯಂ 

ಹೈಪೀಕೊಲ ೀರೈಟ್ ದಾಾ ವಣದಲಿಲ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಬೇಕು.  

13. 3/4 ತ್ತಂಬಿದ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ಕಂಟೇನರ  ಬಯೀಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಸೆೆ ಗೆ 

ಹಸ್ಯು ಂತರಿಸಬೇಕು 

14. ಪಾಲಲರ ಪ್ಾ ವೇಶದಾವ ರದಲಿಲ  ಕೆಮ್ಮು ವ ಶಷ್ಟು ಚಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ಯಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಬಗೆೆ  

ಪ್ಾ ದಶಲನ ಪೀಸು ರ ಗಳನ್ನು  ಅಂಟ್ಟಸಬೇಕು. 

15. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯ ೀಗಿಯು ಕೊೀವಿಡ-19 ರೀಗ ಲಕ್ಷ್ಣ ಹಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲಿಲ , 

ಅವರನ್ನು  ತಕ್ಷ್ಣ ಜ್ವ ರ ಚಿಕ್ತತ್ಯಾ ಲಯಕ್ೆ  ಅಥವಾ ಆಪ್ು ಮಿತಾ  ಸಹ್ಯವಾಣಿ 14410 ಗೆ ಕರೆ 

ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಸಂಪ್ರಣಲ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಆವರಣಕ್ೆ  

ಪ್ಾ ವೇಶಸುವುದನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವುದು.  

ನಾನು ಈಗ ಸಲೂನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂ ಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಬಹುದೇ? 

ಹೌದು, ಸಲೂನಾ   ಮತ್ತು  ಪಾಲಲರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಿೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  

ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು: 

1. ನಿಮಗೆ ಜ್ವ ರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು  ಮತ್ತು  ಗಂಟಲು ನೀವು ಇದದ ರೆ, ನಿೀವು ಸಲೂನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಯ ಟ್ಟ 

ಪಾಲಲರ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಬಾರದು. 



2. ಸಲೂನ ಅಥವಾ ಪಾಲಲರ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡುವಾಗ ನಿೀವು ಮ್ಮಖಗವುಸು ಧರಿಸಬೇಕು. 


