
ಸಂದಾಯ ಅತಿಥಿಗಳ (ಪಿಜಿ) ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳು 

 

ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದಾದರು ನಿಯಮಗಳಿವೆಯೇ? 

ಇದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು 

 

1. ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ತಂಗುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ / 

ಪಾಸ್ ಪೀರ್ಟ್ / ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಇತ್ಯಾ ದಿ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 

2. ಕೀವಿರ್ಡ  ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಹಿಸಲು ಪಿಜಿಗಳೊಂದ ನೀಡಲ್ ವಾ ಕಿ್ತಯನ್ನು  

ನೇಮಿಸಬೇಕು. 

3. ಎಲ್ಲಾ  ಅತಿಥಿಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಿಬ್ಬ ೊಂದಿಗಳು ಆರೀಗಾ  ಸೇತ್ತ ಮತಿ್ತ  ಆಪಿಮಿತರ  ಮೊಬೈಲ್ 

ಅಪಿಾ ಕೇಶನ್ (https://covid19.karnataka.gov.in/new-page/Mobile%20Applications/en) 

ಅನ್ನು  ಡೌನ್ ಲೀರ್ಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. 

4. ಎಲ್ಲಾ  ಹಸ ಪರ ವೇಶಿಕರು / ಹಿೊಂದಿರುಗಿದವರನ್ನು  ಕೀವಿರ್ಡ  ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಪತಿ್ತಗಾಗಿ 

ಪರೀಕಿ್ತ ಸಬೇಕು 

5. ಪಿಜಿ ಕಟ್ಟ ಡದ ಎಲ್ಲಾ  ಕಠಡಿಗಳು, ಸ್ನು ನಗೃಹಗಳು, ಶೌಚಗೃಹಗಳು,  ಅಡಿಗೆಮನೆಗಳು, 

ಸ್ನಮಾನಾ  ಪರ ದೇಶಗಳು ಮತಿ್ತ  ಹರಭಾಗಗಳನ್ನು  ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಸಬೇಕು.  

6. ಎಲ್ಲಾ  ಅತಿಥಿಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಿಬ್ಬ ೊಂದಿ ಮುಖಗವುಸುಗಳನ್ನು  ಧರಸಬೇಕು, ಸೀಪಿನಿೊಂದ ಕೈ 

ತೊಳೆಯುವುದು, ಹ್ಾ ೊಂರ್ಡ ಸ್ನಾ ನಿಟೈಜರ್ ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸುವುದು ಮುೊಂತ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ 

ಮುನೆು ಚಚ ರಕೆಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುಳ ವುದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. 

 

ಪಿಜಿಯಲಿ  ಶಂಕಿತ ಕೀವಿಡ  -19 ಪ್ರ ಕರಣವಿದದ ರೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? 

1. ಅಥಿತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಾ ೀಗಿ ಕೀವಿರ್ಡ -19 ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದದ ರೆ, ಅವನ್ನ / 

ಅವಳನ್ನು  ತಕ್ಷಣ ಇತರ ವಾ ಕಿ್ತಗಳೊಂದ ದೂರವಿರುವ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  ಸಥ ಳೊಂತರಸಬೇಕು. 

ಸ್ನಧಾ ವಾದರೆ, ಕೀಣೆ ಅಥವಾ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಹುಡುಕ್ತ ಮುಚಿಚ ದ ಬಾಗಿಲನಿೊಂದ ಅವರನ್ನು  

ಪರ ತ್ತಾ ೀಕ್ತಸಬೇಕು. ವಾತ್ಯಯನಕೆಾ ಗಿ ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನ್ನು  ತ್ತರೆಯುವುದು ಮತಿ್ತ  ಎಸಿ 

ನಿಷ್ಕ್ೆ ಿಯಗೊಳಸುವುದು.  

2. ಅನಾರೀಗಾ ದಿೊಂದ ಬ್ಳಲುತಿಿರುವ ಅಥಿತಿಯು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಎನ್ -95 / ಮೂರು ಪದರದ 

ಮುಖಗವುಸು ಧರಸಬೇಕು. 

3. ಶಂಕ್ತತ ಅಥಿತಿಯು ಇತರ ಅಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬ ೊಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಕ್ವನ್ನು  

ತಪಿಿ ಸಬೇಕು, ಮೇಲ್ಮ ೈಗಳು ಮತಿ್ತ  ವಸಿು ಗಳನ್ನು  ಸಿ ಶಿ್ಸುವುದನ್ನು  ತಪಿಿ ಸಬೇಕು. 

4. ಶಂಕ್ತತರು  ಕೆಮುಮ ವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿೀನ್ನವಾಗ ಅವನ್ನ ಬಾಯಿ ಮತಿ್ತ  ಮೂಗನ್ನು  

ಬಿಸ್ನಡಬ್ಹುದಾದ ಹಿೀರುಹ್ಳೆ (ಟಿಶ್ಯಾ  ಪೇಪರ್) ಅಥವಾ ಮೊಣಕೈಯ ಹಿೊಂಭಾಗದಿೊಂದ 

ಮುಚಚ ಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ನಂತರ ಹಿೀರು ಹ್ಳೆಯನ್ನು  ಮುಚಿಚ ದ ತೊಟಿಟ ಯಲಾ  ವಿಲೇವಾರ 

ಮಾಡಬೇಕು 

5. ಲಭ್ಾ ವಿದದ ರೆ ಅವರು ಪರ ತ್ತಾ ೀಕ ಸ್ನು ನಗೃಹವನ್ನು  ಬ್ಳಸಬೇಕು. 

6. ಕೀವಿರ್ಡ -19 ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಅಥಿತಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನಾರೀಗಾ  ವರದಿ 

ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ರೀಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಥಿತಿಗಳು "14410"  ಸಂಖ್ಯಾ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಆಪಿಮಿತ್ಯರ  ಅವರನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತ್ಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈದಾ ಕ್ತೀಯ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಾಗಿ ಹತಿಿರದ 

ಜವ ರ ಕ್ತಾ ನಿಕ್ / ಆಸಿ ತ್ತರ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಬೇಕು. 

 

ಪಿಜಿಯಲಿ  ದೃಢಕರಿಸಿದ ಕೀವಿಡ-19 ಪ್ರ ಕರಣವಿದದ ರೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? 



1. ಪಿಜಿಯಲಾ  ಕೀವಿರ್ಡ  ದೃಢ ಪರ ಕರಣ ಪತಿ್ತಯಾದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾ  ಆರೀಗಾ  ಅಧಿಕಾರಗಳಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಸಂಪಕ್ತ್ತರ ಪಟಿಟ  ಮತಿ್ತ  ಟ್ರ್ರ ಾ ಕ್ತೊಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಸಹ್ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

2. ಆರೀಗಾ  ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪಟಿಟ  ಮಾಡಿದಂತ್ತ ದೃಢ ಪರ ಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ  ಸಂಪಕ್ತ್ತರನ್ನು  

ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಮಾಡಬೇಕು. 

3. 1% ಸೀಡಿಯಂ ಹೈಪೀಕಾ ೀರೈರ್ಟ ಬ್ಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ  ಮೇಲ್ಮ ೈಗಳು, ಮಹಡಿಗಳು, ಲಫ್ಟ  ಗಳು, 

ರೇಲೊಂಗ್ ಗಳು, ಮೆಟಿಟ ಲುಗಳ ಮೇಜುಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಸೇರದಂತ್ತ ಸಂಪೂಣ್ ಪಿಜಿ 

ಸೌಕಯ್ಗಳನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಸಬೇಕು. ಪಿಜಿ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಮರುದಿನದಿೊಂದ ಮತಿ್ತ  

ಬ್ಳಸಬ್ಹುದು. 

4. ಕೀವಿರ್ಡ -19 ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಪರಗಣಿಸದೆ,  ಅಥಿತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಾ ೀಗಿ ಸಂಪಕ್ಕೆೆ  ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ  

ಮೇಲ್ಮ ೈಗಳನ್ನು  1% ಸೀಡಿಯಂ ಹೈಪೀಕಾ ೀರೈರ್ಟ ದಾರ ವಣದಿೊಂದ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಸಬೇಕು. 

5. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ  ಅಥಿತಿಗಳು ಸೀಪ್ ಮತಿ್ತ  ನಿೀರನಿೊಂದ 20 ಸೆಕೆೊಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತಮಮ  ಕೈಗಳನ್ನು  

ಚೆನಾು ಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀವಿರ್ಡ -19 ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾದ ರೀಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಅನಾರೀಗಾ ದಿೊಂದ ಬ್ಳಲುತಿಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಕ್ದ ನಂತರ 

ಆಲೆ ೀಹ್ಲ್ ಆಧಾರತ ಹ್ಾ ೊಂರ್ಡ ಸ್ನಾ ನಿಟೈಜರ್ ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಬೇಕು. 


