నమస్కారం, నేను రకములమమను. నేను పురపకలక సంఘానికి వీధి శుభ్రపరిచే
సేవలో పనిచేసు ుననాను.
ఈ కోవిడ్ - 19 మహమామరి వ్కాప్తు సమయములో కుడన మాలాగకనే చనలా మంది
పౌరులు ఈ సేవలను అందిసు ుననారని మాకు తెలుసు.
అందుకే మిమమల్నా ఈ నోవ్ెల్ కరోనన వ్ెైరస్ నుండి రక్ించడననికి కొనిా భ్దరతన
చిట్కాలను మీతో పంచుకోవ్కలనుకుంట్ుననాము.
నిబంధన: ఈ సూచనలు రోజు వ్కరీ పనికి పకరమాణిక కకరకాచరణ విధనననలు కకవు కకని పకరిశుధా కకరిమకులు తీసుకోవలసతన అదనపు భ్దరతన చరాలప్ై దుర్తి  వహంచడననికి ఉదేేశంచబడనాయి

మీ పని కోసం ఇంటి నుండి బయలుదేరే మ ందు, మీరు తపపక…
1. పూరిుగక కకళ్లు, చేతులు
కపపబడిన విధంగక గల పొ డవ్కట్ి
చేతుల చొకకా లేదన పకాంట్స్
లాంట్ి బట్ి  లు ధరించవలెను

5. చేతి గోువ్స్, మాసుా, ఆపకరన్

3. ముని్పకల్నట్ీ జారీ
చేసతన ఎమరెెనీ్
పకస్ను తీసుకెళ్ుండి

(మాసుా అందుబకట్ులో లేకపో తే, మీ ముకుా
మరియు నోట్ిని కపపడననికి 2-3 పొ రలలో
శుభ్రమైన వస్కుానిా ఉపయోగించండి)

4. చేతులు కడుకోావడననికి
నీరు మరియు సబుు
తీసుకెళ్ుండి

2. నీళ్లు చొరవని బకాండ్ ఎయిడ్ సహాయంతో
గకయాలను కప్తప ఉంచండి

6. అదనపు బట్ి  లు ఒక
జత తీసుకెళ్ుండి

మీరు కారాాలయానికి చేరుకుననపపపడు, మీరు తపపక…
2. అనవసరమైన
వసుువులను తనకడం
మానుకోండి

4. ముఖం, ముకుా, నోరు,
కళ్లు తనకడం మానుకోండి

Lorem ipsum…

1. కనీసం 20 సకను
పకట్ు సబుుతో చేతులు
కడగకల్న

5. పనికి కల్నసత
పరయాణించేట్పుపడు
సురక్ితమైన
దూరకనిా పకట్ించండి

3. చేతి తొడుగులు,
మాసుా / వసు ంర , ఆపకరన్
మరియు బూట్ు
ు ధరించండి

మీరు మీ పనిని ప్ాారంభంచినపపపడు, ఈ దశలను అనుసరంచండి…
4. చెతు కుండీ మరియు
వారకాలను చేతులతో తనకవదుే

1. తలుపు తెరవడననికి
బూర ఊదండి
2. పరజల నుండి
కనీసం 4 అడుగుల
దూరం పకట్ించండి

Lorem
ipsum…
5. మునిసత
పకల్నట్ీ దనారక
మీకు ఏ సమాచనరం
రకకపో తే నిరుంధనలో ఉనా
ఇంట్ి నుండి వారకాలను
సేకరించవదుే

3. పౌరులను తమ
వారకాలను నేరుగక
వ్కహనంలో / మీ డబకులో
వ్ేయమని అడగండి

6. ఉపయోగించిన మాసుాలు,
చేతి తొడుగులను పరతేాక సంచిలో
పకరవ్ేయమని పౌరులను అడగండి
7. చెతును తీయడననికి కకగితము/
రేకు ని ఉపయోగించండి

8. లాలాజలం తో కూడిన
వారకాలను తీసేట్పుపడు
అదనపు జాగరతులు తీసుకోండి
(ఐస్కరరమ్ పులు మొదలెైనవి)

మీరు మీ పని స్ాావరానికి తిరగ వచిినపపపడు (బదిలీ స్టేషన్ / వార్డ్ కారాాలయం ొదదలనని)

భ్దరతన
పనిముట్ు ను
తొలగించండి

చేతులు మరియు
ముఖానిా శుభ్రంగక
కడుకోావ్కల్న

Lorem ipsum…

బట్ి  లు మారుుకుని
మరియు అనిాంట్ినీ
ఒక సంచిలో ప్ట్ి  ండి

మీకు దగ్ు / జవరం లేద్ జలుబ ఉననటల యితే
వంటనే వదుాడిని సంపాదించండి

మాసుా / వసు ంర
ధరించి ఇంట్ికి
తిరిగి వ్ెళ్ుండి

కుట్ుంబంలో ఎవరినెైనన కలవడననికి ముందు, బట్ి  లు
మరియు వాకిుగత భ్దరతన పనిముట్ు ను సబుుతో ఉతికి,
వ్కట్ిని ఎండ ఉనా పొ డి పరదేశంలో ఆరవ్ేయండి

మన భదాతకు భరోస్ా ఇసత
ూ వరస్ ను జయిద్దం

పకరిశుద్ య పనికి భ్దరత మరియు గౌరవం | అడిమనిసేి ట్
ా ివ్స స్కి ఫ్ కకలేజీ ఆఫ్ ఇండియా చే రూపొ ందించబడింది - యూయంసత & బిఏంజిఏఫ్ వ్కరి సహకకరంతో

