నమస్కారం, నా పేరు ఎల్ల య్య. నా భారయ నరసమమ మరియ్ు మేము ఇంటింటికి వ్యరకాల్
సేకరణ సేవ్ల్ను అందంచే కకంటాాకటరుతో కలిసి మునిసిపకలిటీకి పని చేస్ు ునాాము.
ఈ కోవిడ్ - 19 మహమమమరి వ్కయపిు స్మయ్ముల్ో కుడా మమల్మగకనే చాల్మ మంద
పౌరుల్ు ఈ సేవ్ల్ను అందస్ుునాారని మమకు తెల్ుస్ు.
అందుకే మిమమలిా ఈ నోవ్ెల్ కరోనా వ్ెైరస్ నుండి రక్ించడానికి కొనిా భదాతా
చిటాాల్ను మీతో పంచుకోవ్కల్నుకుంటునాాము.
నిబంధన: ఈ స్తచనల్ు రోజు వ్కరి పనికి పకామమణక కకరకయచరణ విధానాల్ు కకవ్ప కకని పకరిశుధయ కకరిమకుల్ు తీస్ుకోవ్ల్సిన అదనపప భదాతా చరయల్పెై దష్ిట వ్ింంచడానికి ఉదేదింంచబడా్యి

మీ పని కోస్ం ఇంటి నుండి బయ్ల్ుదేరే ముందు, మీరు తపపక పకటించవ్ల్సినవి
పూరిుగక కకళ్ళల, చేతుల్ు కపపబడిన
విధంగక గల్ పొ డవ్కటి చేతుల్
చొకకా ల్ేదా పకయంట్సస ల్మంటి
బటట ల్ు ధరించవ్ల్ ను

5. చేతి తొడుగుల్ు, మమస్ుా,
ఆపకాన్ (మమస్ుా అందుబాటుల్ో ల్ేకపో తే, మీ

3. మునిసిపకలిటీ వ్కరు
జారీ చేసిన ఎమరెెనీస
పకస్ను తీస్ుకెళ్లండి

ముకుా మరియ్ు నోటిని కపపడానికి 2-3 పొ రల్ల్ో
శుభామైన వ్స్కుానిా ఉపయోగించండి)

4. చేతుల్ు కడుకోావ్డానికి
నీరు మరియ్ు స్బుు
తపపనిస్రిగక తీస్ుకెళ్లండి

2. నీళ్ళు చొరబడని బాయండ్
- ఎయిడ్ స్హాయ్ంతో
గకయ్మల్ను కపిప ఉంచండి

6. అదనపప బటట ల్ు ఒక
జత తీస్ుకెళ్లండి

మీరు కకరకయల్య్మనికి చేరుకునాపపపడు, మీరు తపపక పకటించవ్ల్సినవి
2. అనవ్స్రమైన
వ్స్ుువ్పల్ను తాకడం
మమనుకోండి

4. ముఖం, ముకుా, నోరు,
కళ్ళు తాకడం మమనుకోండి

Lorem ipsum…

1. కనీస్ం 20 సెకనల
పకటు స్బుుతో చేతుల్ు
కడగకలి

3. చేతి గోలవ్సస, మమస్ుా /
వ్స్ు ంర , ఆపకాన్ మరియ్ు
బూటు
ల ధరించండి

5. పనికి కలిసి
పాయ్మణంచేటపపపడు
స్ురక్ితమైన
దతరకనిా పకటించండి

మీరు మీ పనిని పకారంభంచినపపపడు, ఈ కిరంద దశల్ను అనుస్రించండి
4. చెతు కుండీ మరియ్ు
వ్యరకాల్ను చేతుల్తో తాకవ్దుద

1. తల్ుపప తెరవ్డానికి
విజిల్ ల్ేదా ఈల్ను ఊదండి
2. పాజల్ నుండి
కనీస్ం 4 అడుగుల్
దతరం పకటించండి

5. మునిసి
పకలిటీ దాారక
Lorem
ipsum…
మీకు ఏ స్మమచారం
రకకపో తే నిరుంధనల్ో ఉనా
ఇంటి నుండి వ్యరకాల్ను
సేకరించవ్దుద

3. పౌరుల్ను తమ
వ్యరకాల్ను నేరుగక
వ్కహనంల్ో / మీ డబాుల్ో
వ్ేయ్మని అడగండి

6. ఉపయోగించిన మమస్ుాల్ు,
చేతి తొడుగుల్ను పాతేయక స్ంచిల్ో
పకరవ్ేయ్మని పౌరుల్ను అడగండి
7. చెతును తీయ్డానికి కకగితము/
రేకు ని ఉపయోగించండి

8. ల్మల్మజల్ం తో కూడిన
వ్యరకాల్ను తీసేటపపపడు
అదనపప జాగరతుల్ు తీస్ుకోండి
(ఐస్కరరమ్ పపల్ల మొదల్ ైనవి)

మీరు మీ పని స్కావ్రకనికి తిరిగి వ్చిినపపపడు (బదలీ సేటషన్ / వ్కర్డ్ కకరకయల్య్ం మొదల్ ైనవి)

భదాతా
పనిముటల ను
తొల్గించండి

చేతుల్ు మరియ్ు
ముఖమనిా శుభాంగక
కడుకోావ్కలి

Lorem ipsum…

బటట ల్ు మమరుికుని
మరియ్ు అనిాంటినీ
ఒక స్ంచిల్ో పెటటండి

మీకు దగుు / జారం ల్ేదా జల్ుబు
ఉనాటల యితే వ్ెంటనే వ్ెైదుయడిని స్ంపాదంచండి

మమస్ుా / వ్స్ు ంర
ధరించి ఇంటికి
తిరిగి వ్ెళ్ుండి

కుటుంబంల్ో ఎవ్రినెైనా కల్వ్డానికి ముందు, బటట ల్ు
మరియ్ు వ్యకిుగత భదాతా పనిముటల ను స్బుుతో ఉతికి,
వ్కటిని ఎండ ఉనా పొ డి పాదేశంల్ో ఆరవ్ేయ్ండి

మన భదాతకు భరోస్క ఇస్త
ు వ్ెైరస్ ను జయిదాదం

పకరిశుదా య పనికి భదాత మరియ్ు గౌరవ్ం | అడిమనిసేటట
ా ివ్స స్కటఫ్ కకల్ేజీ ఆఫ్ ఇండియ్మ చే రూపొ ందంచబడింద - య్ూయ్ంసి & బిఏంజిఏఫ్ వ్కరి స్హకకరంతో

