
ുരഺഗ഻ീയ പര഻ചര഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻ പഺല഻ുക്കണ്ട മഺർഗന഻ർുേശങ്ങൾ 

 മാസ്ക് (മുഖാവരണം): ുരഺഗ഻ വ഻ശമ഻ക്കഽന്ന മഽറ഻യ഻ൽ തീന്ന ഇരഽന്ന് ുരഺഗ഻ീയ പര഻ചര഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻ ന഻ർബന്ധമഺയഽും 
മാന്ന് അടഽക്കഽള്ള ീമഡ഻ക്കൽ മഺസ്ക് തീന്ന ഉപുയഺഗ഻ക്കണും. മഺസ്കക഻ന്ീറ മഽൻ ഭഺഗത്ത് സ്കപർശ഻ക്കരഽത് .മഺസ്ക് 
അലക്ഷ്ൿമഺയ഻ ൂകകഺരൿും ീചയ്യരഽത് .മഺസ്കക഻ൽ നനവ് അനഽഭവീെടഽകുയഺ മഺസ്കക഻ൽ ആന്തര഻ക സവും മാലും ഈർെും 
വരഽകുയഺ ീചയ്തഺൽ പസ്കതഽത മഺസ്ക് മഺറ്റ഻ പകരും പഽത഻യ ഒീരണ്ണും ധര഻ക്കണും. ഉപുയഺഗ഻ച്ച മഺസ്ക് ശര഻യഺയ഻  
അണഽവ഻മഽക്തമഺക്ക഻യ ുശഷും മഺതുമ ന഻ർമഺർജ്ജനും ീചയ്യഺൻ പഺടഽള്ളു .മഺസ്ക് ന഻ർമഺർജ്ജനും ീചയ്ത ുശഷും ൂകകൾ 
കഴഽക഻ ശഽച഻യഺക്കഽകയഽും ുവണും 

 അവൻ/അവൾ സവന്തും മഽഖും, മാക്ക് വഺയ എന്ന഻വ സ്കപർശ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺൻ പുതകും ശദ്ധ഻ക്കണും 
 രൈ ശുചിത്വം:ുരഺഗ഻യഽമഺയ഻ അടഽത്ത് ഇടപഴുകണ്ട സഺഹചരൿങ്ങള഻ലഽും ുരഺഗഺന്തര഼ക്ഷ്ത്ത഻ൽ പുവശ഻ുക്കണ്ട഻വരഽന്ന 

സഺഹചരൿങ്ങള഻ലഽും പര഻ചരണ വൿക്ത഻ സവന്തും ൂകകളുീട ശഽച഻തവും ഉറെഺുക്കണ്ടതഺണ് 
 ആഹഺര പദഺർത്ഥങ്ങൾ തയ്യഺറഺക്കഽക, ഭക്ഷ്ണും കഴ഻ക്കഽക മഽൻപഽും അത഻നഽ ുശഷവഽും, ശഽച഻മഽറ഻ ഉപീയഺഗ഻ച്ചു 

കഴ഻ഞ്ഞത഻നഽ ുശഷവഽും ൂകകൾ കഴഽക഻ അണഽവ഻മഽക്തമഺക്കണും. ഇത഻നഺയ഻ ുസഺെുും ീവള്ളവഽും ഉപുയഺഗ഻ച്ച് 40 
ീസക്കൻഡ് ുനരുത്തക്ക് ൂകകൾ ശര഻ക്കഽും  പരസ്കപരും കാട്ട഻ത്ത഻രഽമ്മ഻ വിത്ത഻യഺക്കണും. ൂകകള഻ൽ അധ഻കമഺയ഻ 
അഴഽക്ക് പഽരണ്ടതഺയ഻ അനഽഭവീപട്ട഻ീലെങ്ക഻ൽ ആൽക്കുഹഺൾ അടങ്ങ഻യ മ഻ശ഻തും (ഹഺൻഡ്റബ്) ഉപുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ് 

 ൂകകൾ ുസഺെുും ീവള്ളവഽും ഉപുയഺഗ഻ച്ച് കഴഽക഻യത഻നഽ ുശഷും ഒറ്റത്തവണ ഉപയ ാഗിച്ചിട്ട് ൈള ാനുളള ുപെർ ടൗവൽ 
ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ഈർെും മഺറ്റുന്നതഺണ് ഉത്തമും. ുപെർ ടൗവൽ ലഭൿമീലെങ്ക഻ൽ ഈർെും ഇലെഺത്ത പരഽത്ത഻ തഽണ഻ 
ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ൂകകൾ തഽടച്ചു വിത്ത഻യഺക്കഺവഽന്നതഺണ്. തഽണ഻യ഻ൽ നനവ് വന്നഺലഽടൻ അവയ്ക്കഽ പകരും ഈർെും 
ഇലെഺത്ത മീറ്റഺരഽ തഽണ഻ ടൗവൽ ഉപുയഺഗീെടഽത്തണും  

 യരാഗി ുമാ ിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം: ുരഺഗ഻യഽീട ശഺര഼ര഻ക സവങ്ങളുമഺയ഻ (ഉദഺഹരണമഺയ഻ ുരഺഗ഻ തഽമ്മഽുപഺഴഽും  
ചഽമഴക്കഽുപഺഴഽും പഽറുത്തക്കഽ ീതറ഻ക്കഽന്ന സവങ്ങൾ) ുനര഻ട്ടുള്ള സപർക്കും ഒഴ഻വഺക്കഺൻ പരമഺവധ഻  പര഻ശമ഻ക്കണും 
ുരഺഗ഻ീയ പര഻ചര഻ക്കഽുപഺൾ ഒറ്റത്തവണ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് കളയഺവഽന്ന ൂകയഽറകൾ ധര഻ക്കഽന്നതഺണ് ഉത്തമും. ൂകയഽറകൾ 
ധര഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപഽും അവ ഊര഻ മഺറ്റ഻യത഻നഽ ുശഷവഽും ൂകകൾ കഴഽക഻ അണഽവ഻മഽക്തമഺുക്കണ്ടതഺണ്  

 ുരഺഗ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന വസ്കതഽക്കളുമഺയ഻ട്ടുള്ള സപർക്കും ഒഴ഻വഺുക്കണ്ടുതഺീടഺെും സ഻ഗരറ്റ്,ഭക്ഷ്ണപഺതും ,കെ്,ഗ്ലഺസ്സ് 
ശ഼തളപഺന഼യും ഭക്ഷ്ണും, താവഺല, ീബഡ്ഷ഼റ്റ്,ടൗവൽ,മഽതലഺയ വസ്കതഽക്കൾ ുരഺഗ഻യഽമഺയ഻ പങ്കഽവയ്ക്കഺത഻ര഻ക്കഽവഺനഽും 
പുതകും ശദ്ധ ുവണും    

 ുരഺഗ഻ക്ക് അുേഹും വ഻ശമ഻ക്കഽന്ന മഽറ഻യ഻ൽ തീന്ന ഭക്ഷ്ണും ലഭൿമഺക്കണും  
 ുരഺഗ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന വസ്കതഽക്കൾ ുസഺെുും/ ഡ഻റ്റർജന്റഽും ീവള്ളവഽും ഉപുയഺഗ഻ച്ച് അണഽവ഻മഽക്തമഺക്ക഻യത഻നഽ ുശഷുമ 

വ഼ണ്ടഽും ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൻ പഺടഽള്ളൂ.ഇത്തരത്ത഻ൽ അണഽവ഻മഽക്തമഺക്കഽന്ന അവസരങ്ങള഻ൽ പസ്കതഽത ുജഺല഻ ീചയ്യുന്ന 
വൿക്ത഻ ന഻ർബന്ധമഺയഽും ൂകയഽറകൾ ധര഻ച്ച഻ര഻ക്കണും .അണഽവ഻മഽക്ത പക഻യ പാർത്ത഻യഺക്ക഻യത഻നഽ ുശഷും 
ൂകയഽറകൾ ഊര഻ മഺറ്റ഻ ൂകകൾ വ഼ണ്ടഽും അണഽവ഻മഽക്തമഺുക്കണ്ടഺതഺണ് 

 മൂന്ന് അടുക്കുള്ള മമഡിക്കൽ മാസ്കൈും ഒരു ത്വണ ഉപയ ാഗിച്ചിട്ട് ൈള ാനുളള രൈഉറൈളും : ുരഺഗ഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ച വസ്കതഽ 
അുേഹും സ്കപര്ശ഻ച്ച പതലും തഽടങ്ങ഻യവ ആണഽ വ഻മഽക്തമഺക്കഽുപഺൾ പസ്കതഽത ുജഺല഻ ീചയഽന്ന വൿക്ത഻ 
ന഻ർബന്ധമഺയഽും മാന്ന് അടഽക്കഽള്ള മഺസ്കകഽും ഒരഽ തവണ ഉപുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ട് കളയഺനഽളള ൂകഉറകളുും 
ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ടതഺണ് 

 ന഻ർദ഻ഷ്ട ച഻ക഻ത്സഺകമങ്ങൾ ുരഺഗ഻ പഺല഻ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്ന് പര഻ചര഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻ ഉറെഺുക്കണ്ടതഺണ് 
 പര഻ചര഻ക്കഽന്ന വൿക്ത഻, അുേഹവഽമഺയ഻ അടഽത്ത഻ടപഴകഽന്ന ഇതര വൿക്ത഻കൾ എന്ന഻വർ ദ഻വുസന അവരവരഽീട 

ആുരഺഗൿ ന഻ലയഽും ശര഼ര ഊഷ്മഺവഽും പര഻ുശഺധ഻ച്ചു സവന്തും ആുരഺഗൿ ന഻ല വ഻ലയ഻രഽുത്തണ്ടതഺണ്. ആർീകങ്ക഻ലഽും പന഻, 
വരണ്ടചഽമ ശവഺസതടസ്സും എന്ന഻വയ഻ുലീതങ്ക഻ലഽും അനഽഭവീെടഽകുയഺ മറ്റു അസവസ്ഥകൾ ുതഺന്നഽകുയഺ ീചയ്തഺൽ ഉടൻ 
തീന്ന പസ്കതഽത വ഻വരും അധ഻കഺര഻കീള ുബഺധൿീെടഽുത്തണ്ടതഺണ്  

ുരഺഗ഻കൾക്കഽള്ള മഺർഗ്ഗന഻ർുേശും  

 ുരഺഗ഻ എുെഺഴഽും മാന്ന് അടഽക്കഽള്ള ീമഡ഻ക്കൽ മഺസ്ക് ധര഻ക്കണും. എട്ടു മണ഻ക്കാർ തഽടർച്ചയഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽകുയഺ 
നനവ് അനഽഭവീെടഽകുയഺ ീചയ്തഺലഽടൻ പസ്കതഽത മഺസ്ക് മഺറ്റ഻ പകരും പഽത഻യ ഒീരണ്ണും ധര഻ക്കണും മഺസ്കക഻നഽ 
വിത്ത഻ ുപഺീരന്നഽ കീണ്ടത്ത഻യഺലഽും മഺസ്ക് മഺുറ്റണ്ടതഽണ്ട്. 

 1% ുസഺഡ഻യും ൂഹുെഺ-ുലഺൂററ്റ് ലഺയ഻ന഻ അടങ്ങ഻യ ആണഽ നശ഼കരണ഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് അണഽവ഻മഽക്തമഺക്ക഻യത഻നഽ 
ുശഷും മഺതുമ മഺസ്ക് ന഻ർമഺർജ്ജനും ീചയ്യഺൻ പഺടഽള്ളു 

 ുരഺഗ഻ തന഻ക്കഺയ഻ ഒരഽക്ക഻യ മഽറ഻യ഻ൽ, വ഼ട്ട഻ീല ഇതര വൿക്ത഻കള഻ൽ (പുതക഻ച്ചുും വുയഺജനങ്ങൾ ഹിദ്ുരഺഗ഻കൾ, 
രക്തസമ്മർേമഽള്ളവർ,കരൾ ുരഺഗ഻കൾ)ന഻ന്നഽും സഽരക്ഷ്഻ത അകലും എലെഺഴ്പുെഺഴഽും പഺല഻ക്കഽന്നഽ എന്ന് ഉറെഺക്കണും. 

 ധരഺളും പഺന഼യും കഴ഻ക്കഽയഽും ന഼ർജല഻ന഼കരണും   വരഺത഻ര഻ക്കഺൻ ശദ്ധ഻ക്കഽകയഽും   ുവണും . അവശൿഺനഽസരണും 
വ഻രമും എടഽക്കഺനഽും  മറക്കരഽത്  

 ശവസന സുംബന്ധമഺയ഻ പഺല഻ുക്കണ്ട ച഻ട്ടകൾ ുരഺഗ഻ എുെഺഴഽും  പഺവർത്ത഻കമഺക്കഺൻ ശദ്ധ഻ക്കണും.   
 ുസഺെുും ീവള്ളവഽും ഉപുയഺഗ഻ച്ചു് 40 ീസക്കന്് ുനരുത്തയ്ക്കഽ ൂകകൾ പരസ്കെരും ത഻രഽമ്മ഻ വിത്ത഻യഺക്കഽന്ന പക഻യ 

ഇടയ്ക്ക഻ീട അവർത്ത഻ച്ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കണും . ആൽക്കുഹഺൾ അടങ്ങ഻യ സഺന഻ൂറ്റസർ ൂകകൾ ഉപുയഺഗീെടഽത്ത഻യഽും 
അണഽവ഻മഽക്ക്തമഺക്കഺവഽന്നതഺണ് 

 തന്ീറ സവകഺരൿ വസ്കതഽക്കൾ ുരഺഗ഻ മറ്റുള്ളവരഽമഺയ഻ പങ്കഽവയ്ക്കരഽത് 
 ുരഺഗ഻ പഺർക്കഽന്ന/വ഻ശമ഻ക്കഽന്ന മഽറ഻യ഻ീല പതലങ്ങൾ (ുമശെുറും, വഺത഻ൽപ഻ട഻ മഽതലഺയവ) 1 % ൂഹുെഺ-ുലഺൂററ്റ് 

ലഺയ഻ന഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ച് അണഽവ഻മഽക്തമഺക്കണും  
 തന഻ക്കഽ ന഻ർുേശ഻ക്കീെട്ട഻ട്ടുള്ള ച഻ല഻ത്സഺകമവഽും മരഽന്നഽും ുരഺഗ഻ കിതൿമഺയ഻ പഺവർത്ത഻കമഺക്കണും. 
 എന്നഽും ുരഺഗ഻ സവയും തന്ീറ ശഺര഼ര഻ക  ഊഷ്മഺവ്  ന഻ര഼ക്ഷ്഻ക്കഽകയഽും ആുരഺഗൿ ന഻ല വ഻ലയ഻രഽത്തഽകയഽും. ചഽവീട 
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