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ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಯುಕತರು/ಆಕುಕ/ಆಪ್ತ/ಎಸ ಓಪಿ/ಹಯಚ ಸಿ/೨೦೨೦-೨೧ ಆಯುರ್ನತಲಯ 
ಆರಯ ೋಗ್ೆ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ನೆಣ  ಸಯೋವಯಗ್ಳು 

ಆನಂದರನವ್ ವೃತ್ತ 
ಬಯಂಗ್ಳೂರು, ದಿರ್ನಂಕ: 19/05/2020 

 

ಸಲ ನ್ ಮತ್ುತ ಪನಲಾರ್.ಗ್ಳಿಗನಗಿ ಗ್ುಣಮಟಟದ ರ್ನಯಾಪ್ರಕ್ರರಯೆ 
 
ರ್ಯ ೋವಿಡ್-19 ಸನಂಕರಮಿಕ ರಯ ೋಗ್ ಹರಡುತ್ತತರುವ ಹಿರ್ಯೆಲ್ಯಯಲ್ಲ ಿ ಈ ರ್ಯಳಗಿನ ಸಲಹಯಗ್ಳನುೆ 
ನೋಡಲ್ನಗಿದಯ:  

 

1. ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮ್ತಮು ಗಂಟಲಮ ನೆ ೀವು ಇರಮವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೆೀಶ ನೀಡಮವಂತಿಲಲ.  

2. ಮ್ಮಖ ಗವಸಮ ಇಲಲದ (ಗರರಹಕರಮ ಮ್ತಮು ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೀಶ ನಷಿದಧ. 

3. ಪ್ರವೆೀಶ ದ್ರವರದಲ್ಲಲ ಹರಯಂಡ್ ಸ್ರಯನಟೆೈಸರ್ ಲಭ್ಯವಿರಮವಂತೆ ವಯವಸ್ೆೆ ಮರಡಿರಬೆೀಕಮ. 

4. ಯರವರಗಲ  ಎಲ್ರಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ  ಕಡ್ರಾಯವರಗಿ ಮ್ಮಖಗವಸಮ, ತಲ್ೆಗೆ ಟೆ ೀಪಿ ಮ್ತಮು ಏಪ್ರನ್ 
ಧರಿಸಬೆೀಕಮ. 

5. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗರರಹಕನಗ  ಪ್ರತೆಯೀಕವರಗಿ ಬ್ಳಸಿ ಎಸ್ೆಯಬ್ಹಮದ್ರದ ಟವೆಲ್/ಪೆೀಪ್ರ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಳಕೆ 
ಮರಡಬೆೀಕಮ.  

6. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗರರಹಕನಗೆ ಬ್ಳಕೆ ಮರಡಿದ ಬ್ಳಿಕ ಎಲಲ ಸ್ರಧನಗಳನಮು 30 ನಮಿಷಗಳ ಕರಲ ಶೆೀ.7 ರ 
ಲ್ೆೈಸ್ೆ ೀಲ್ ಬ್ಳಸಿ ಸ್ೆ ೀಂಕಮ ನವರರಣೆ ಮರಡಬೆೀಕಮ. ಈ ಹಿನೆುಲ್ೆಯಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಮುವರಿ ಸ್ರಧನಗಳನಮು 
ಬ್ಳಸಮವಂತೆ ಸಲಹೆ ಮರಡಲ್ರಗಿದ್ೆ. ಒಂದಮ ಸ್ೆಟ್ ಸ್ರಧನಗಳು ಬ್ಳಕೆಯಲ್ಲಲದ್ರಾಗ ಇನೆ ುಂದಮ ಸ್ೆಟ್  
ಅನಮು ಸ್ೆ ೀಂಕಮ ನವರರಣೆ ಮರಡಲಮ ಇಡಬ್ಹಮದ್ರಗಿದ್ೆ. 

7. ಪ್ರತಿ ಹೆೀರ್-ಕಟ್ ಮರಡಿದ ಬ್ಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ು ಕೆೈಗಳನಮು ಸ್ರಯನಟೆೈಸ್ ಮರಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕಮ.  

8. ಒಂದ್ೆೀ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚುನ ಗರರಹಕರಮ ಪ್ರವೆೀಶಸಮವುದನಮು ತಡ್ೆಯಲಮ ಗರರಹಕರ ಸಮ್ಯವನಮು 
ಕರಯ್ದಾರಿಸಮವ ಅಥವರ ಟೆ ೀಕನ್ ವಯವಸ್ೆೆಯ ಮ್ ಲಕ ಹೆಚ್ಚುನ ಜ್ನ ಸ್ರಂದರತೆ ಉಂಟರಗದಂತೆ 
ನಯಂತಿರಸಮವುದಮ. 

9. ಆಸನಗಳ ನಡಮವೆ ಸ್ರಕಷಮು ಅಂತರ (ಕನಷಠ 1 ಮಿೀಟರ್ ) ಇರಮವಂತೆ ನವವಹಣೆ ಮರಡಮವುದಮ. 



10. ನೆಲ, ಲ್ಲಫ್ಟು, ಲ್ರಂಜ್/ಸಮತುಲ್ಲನ ಪ್ರದ್ೆೀಶ, ಮೆಟ್ಟುಲಮ ಮ್ತಮು ಕೆೈಹಿಡಿಕೆಗಳು ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಎಲಲ 
ಜರಗಗಳನಮು ದಿನಕೆೆ ಕನಷಠ ಎರಡಮ ಬರರಿ ಶೆೀ.1ರ ಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಹೆೈಪೀಕೆ ಲೀರೆೈಟ್ ದ್ರರವಣದ 
ಮ್ ಲಕ ಸ್ೆ ೀಂಕಮ ನವರರಣೆ ಮರಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕಮ.  

11. ಕರಪೆವಟ್.ಗಳು ಮ್ತಮು ಕೆ ಠಡಿಯ ನೆಲ ಭರಗವನಮು ಆಗರಗ ಸವಚ್ಛಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕಮ.  

12. ಬೆಲೀಡ್, ಎಸ್ೆಯಬ್ಹಮದ್ರದ ರೆೀಜ್ರ್ ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಇತರಯದಿ ಚ್ ಪರದ ತರಯಜ್ಯಗಳನಮು ಶೆೀ.1ರ 
ಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಹೆೈಪೀಕೆ ಲೀರೆೈಟ್ ದ್ರರವಣದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಒಡ್ೆದಮ ಹೆ ೀಗದ, ಸ್ೆ ೀರಿಕೆಯರಗದ ಬಿಳಿ 
ಕಂಟೆೀನರ್.ನಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಿಸಬೆೀಕಮ. ಕಂಟೆೀನರ್.ನ 3/4ರಷಮು ಭರಗ ತಮಂಬಿದ ಬ್ಳಿಕ 
ಬ್ಯೊೀಮೆಡಿಕಲ್ ತರಯಜ್ಯ ವಿಲ್ೆೀವರರಿ ಏಜೆನಿಗೆ ಒಪಿಿಸಬೆೀಕಮ.  

13. ಪ್ರವೆೀಶ ದ್ರವರದಲ್ಲಲ ಕೆಮ್ಮು ಮ್ತಮು ಸ್ರಮರಜಿಕ ಅಂತರದ ಬ್ಗೆಗಿನ ಶಷ್ರುಚರರಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ 
ಪೀಸುರ್ ಲಗತಿುಸಬೆೀಕಮ. ಹೆಚ್ಚುನ ವಿವರಗಳಿಗರಗಿ - 
https://karunadu.karnataka.gov.in/hfw ವೆಬ್-ತರಣಕೆೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿ.  

14. ಮ್ಮಖಗವಸಮ ಮ್ತಮು ಕೆಮಿುಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶಷ್ರುಚರರದ ಬ್ಗೆೆ ಎಲಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮ್ತಮು ಸಹರಯಕರಿಗೆ 
ಮರಗವದಶವನ ನೀಡಬೆೀಕಮ, ಅವರಲ್ಲಲ ಕೆ ೀವಿಡ್-19ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ರೆ ೀಗಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಕಂಡಮಬ್ಂದರೆ ಅವರನಮು ತಕ್ಷಣ ಫೀವರ್  ಕ್ತಲನಕ್.ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕಮ ಅಥವರ ಆಪ್ುಮಿತರ 
ಸಹರಯವರಣಿ 14410 ಸಂಖ್ೆಯಗೆ ಕರೆ ಮರಡಬೆೀಕಮ. ಅವರಮ ಸಂಪ್ೂಣವವರಗಿ ಗಮಣಮ್ಮಖರರಗಮವ 
ತನಕ ಅವರನಮು ಮ್ತೆು ಆವರಣ ಪ್ರವೆೀಶಕೆೆ ಅವಕರಶ ಕೆ ಡಬರರದಮ.  

 
ಆಯುಕತರು  

ಆರೆ ೀಗಯ ಮ್ತಮು ಕಮಟಮಂಬ್ ಕಲ್ರಯಣ ಸ್ೆೀವೆಗಳು  


