ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 158 ಟಿಎನಆರ್ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:29-03-2021.
ಆದೇಶ

1.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಂದರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ ಲಯವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :40-3/2020-ಡಿಎೆಂ-I(ಎ),

ದಿರ್ನೆಂಕ:27.01.2021ರಲ್ಲಿ

ದೇಶಾದೆ ೆಂತ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋೆಂಕು ನಿಗಾವಣೆ, ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು

ಜಾಗರ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಹೊರಡಿಸಿದದ ನ್ನು

ದಿರ್ನೆಂಕ:26.02.2021ರ

ದಿರ್ನೆಂಕ:28.02.2021ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ದಿರ್ನೆಂಕ:31.03.2021ರವರೆಗೆ

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಂೆಂವರವರೆಸಿೆ. ಅದರನ್ವ ಯ, ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 158
ಟಿಎನಆರ್

2020,

ನಿಯಂತರ ಣ

ದಿರ್ನೆಂಕ:28.01.2021ರಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಜಾಗರ ತೆಗೆ

ದಿರ್ನೆಂಕ:01.03.2021ರ

ಕೋವಿಡ್-19

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ

ವೈರಾಣು

ಹೊರಡಿಸಿದದ

ದಿರ್ನೆಂಕ:31.03.2021ರವರೆಗೆ

ಸೋೆಂಕು

ನಿಗಾವಣೆ,

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ

ಂೆಂವರವರೆಸಿೆ.
2. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರರ ಲಯವು ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ವಿಪ್ತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ
ನಿದೇಾಶನ್ದ

ಮೇರೆಗೆ

ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ :40-3/2020-ಡಿಎೆಂ-I(ಎ),

ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋೆಂಕು ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಕೆ

ದಿರ್ನೆಂಕ:23.03.2021ರಲ್ಲಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ಹೊರಡಿಸಿವರದ ,

ದಿರ್ನೆಂಕ:30.04.2021ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುತು ೆ.
3. ಆದದ ರಿೆಂದ, ವಿಪ್ತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ (24)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದತು ವಾದ
ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ರಾಜ್ೆ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರ್ನಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ
ರ್ನನ್ನ ಅನ್ನಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಾಣು ಸೋೆಂಕು ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು

ದಿರ್ನಾಂಕ:01.04.2021 ರಾಂದ ದಿರ್ನಾಂಕ:30.04.2021ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ

ಆದೇಶಿಸಿರುತೆು ೋನೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು
ಪೊಲ್ಲೋಸ್

ಆಯುಕು ರು,

ಜಿಲ್ಲಿ ಗಳ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯ ಆಯುಕು ರು,
ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು,

ಪೊಲ್ಲೋಸ್

ವರಿಷ್ಠಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು,

ಂಖ್ೆ ಸಥ ರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ್ಗೊಳಿಸತಕೆ ವರದ .

(ಪಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್)
ಂಖ್ೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಹಾಗೂ

ರಾಜ್ೆ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರು
ಇವರಗೆ:
ಸಂಕಲನ್ರ್ಕರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ೆ ಪ್ತರ , ಬೆಂಗಳೂರು.

ಇಲಾಖಾ

ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳು
(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಆರ್ಡಿ 158 ಟಿಎನಆರ್ 2020, ದಿರ್ನಾಂಕ 29ನೇ ಮಾರ್ಚಾ 2021ರ ಅನುಸಾರ)
ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ಳ ಪರಣಾಮರ್ಕರ ಸಮನ್ವ ಯದಿಾಂದ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಾ
ಕಳೆದ 5 ತಾಂರ್ಳಿನಿಾಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಕು ಪರ ಕರಣರ್ಳು ಇಳಿಮುಖಗಾಂಡಿದೆ. ಪರ ಸ್ತು ತ್ ರಾಜ್ೆ ದ
ಕ್ಕಲವು ಭಾರ್ರ್ಳಲ್ಲಾ ಕಳೆದ 2-3 ವಾರರ್ಳಿಾಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಕು ಪರ ಕರಣರ್ಳು ಏರಕ್ಕ
ಕಂಡಿದ್ದು ,

ರ್ಕಳಜಿವಹಿಸ್ತವ

ಅರ್ತ್ೆ ತೆ

ನಿಯಂತ್ರ ಣದಿಾಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರ ರ್ತಯನುು

ಇದೆ.

ಈ

ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಾ

ಒಗ್ಗೂ ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಮೆ

ಕೋವಿಡ್-19

ಸೋಾಂಕು

ವೈರಾಣು ಜಾಡು ಪತೆು , ಪರೋಕ್ಕೆ

ಮತ್ತು ಪರ ತೆೆ ೋಕವಾಗಿಡುವ ಹಾಗ್ಗ ಚಿಕಿತೆೆ ಪರ ರ್ತಗಳಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಕು ತ್ತತ್ತಾ ನಿಯಂತರ ಣಕ್ಕೆ
ಪರಣಾಮರ್ಕರ ಕರ ಮದ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಅರ್ತ್ೆ ವಿದೆ.
ಭಾರತ್

ಸರ್ಕಾರದ

ಸಮಾನಂತ್ರವಾಗಿ

ರಾಜ್ೆ

ಮಾರ್ಾಸೂಚಿಯಲ್ಲಾ
ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕರ್ಳನುು

ಗೃಹ

ಅರ್ತ್ೆ

ಮಂತ್ರರ ಲಯದ
ಸರ್ಕಾರವು

ದಿರ್ನಾಂಕ:27.01.2021ರ

ಮಾರ್ಾಸೂಚಿಯ

ದಿರ್ನಾಂಕ:28.01.2021ರಂದ್ದ

ಹೊರಡಿಸಲ್ಲದ

ಪರ ಮಾಣಿತ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ ಪಾಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು , ಎಲ್ಲಾ

ಆರ್ಥಾಕ

ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಪುನ್ರಾರಂರ್ಗಾಂಡ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕರ್ಳ

ಯಶಸಿೆ ಗೆ Test-Track-Treat ಶಿಷ್ಠು ಚಾರ ರಾಜಾೆ ದೆ ಾಂತ್ ಜಾರ ಅರ್ತ್ೆ . ಅಲಾ ದೇ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ್
ಜಾರ್ರ ತೆ ಪರ ತಯೊಬ್ಬ ರು ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾರಯಲ್ಲಾ ರುವ ಲಸಿರ್ಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವನುು
ಎಲ್ಲಾ ಹಂತ್ದ ಗಾಂಪುರ್ಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಿ ಸ್ತವ ಅರ್ತ್ೆ ತೆ ಇದೆ.
ಈ ಂೆಂದಿನ್ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು 1ನೇ ಏಪ್ರರ ಲ್ 2021 ರಿೆಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿೆ:
ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಕು ಪರೋಕ್ಕೆ - ಪತೆು - ಚಿಕಿತೆೆ ಯ ಪರಣಾಮರ್ಕರ ಜಾರ:
ಪರೋಕ್ಕೆ :
1. ನಿರಂತರ ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜಾೆ ದೆ ೆಂತ ನ್ಡೆಸಲಾಗುವ ದೈನಂದಿನ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಗಳ
ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು

ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ಸಲಾಗಿೆ. ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು

ನ್ಡೆಸ್ತತಿು ರುವ ಬಗೆೆ

ಎಲಾಿ

ಜಿಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ

ಏಕರೂಪ್ವಾಗಿ

ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡು, ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಲ್ಲಿ ಕು /

ವಾಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸ್ತವುವರ. RTPCR ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು
ಶೇ.70ರಷ್ಟಟ

ಅಥವಾ ಆರೋಗೆ

ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚಿಿ ಸಲು

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಬೇಕು RTPCR ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ತ್ರಲ್ಲಿ ಕು ಹಾಗೂ ನ್ಗರ ವಾಡ್ಾಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಗದಿತ ಮಟಟ ವನ್ನು ತಲುಪ್ಲು ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಯ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ಸಬೇರ್ಕಗಿೆ.
ಪತೆು :
2. ತಿೋವರ ತರವಾದ ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ತೆು ಯಾಗುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸಿಟಿವ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕಿಸ್ತವುವರ / ದಿಗಬ ೆಂಧಿಸ್ತವುವರ ಅತೆ ಗತೆ ವಾಗಿೆ ಮತ್ತು ಸೋೆಂಕಿತರ ಸಂಪ್ಕಾಗಳನ್ನು
ಪ್ತೆು ಹಚಿಿ , ಅದೇ ರಿೋತಿ ಅವರನ್ನು

ಕೂಡಲೇ
ಶಿೋಘ್ರ ವಾಗಿ

ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕಿಸಿ / ದಿಗಬ ೆಂಧಿಸಿ ಇರಿಸಬೇರ್ಕಗಿೆ. ಈ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್

ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅೆಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.

…2

-23. ಕೋವಿಡ್-19

ಸೋೆಂಕಿನ್

ಹೆಚ್ಚಿ

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು

ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂತಹ

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸ್ತವಿಕ್ಕಯಿೆಂದ ಸೋೆಂಕು ಪ್ರ ಸರಣದ
ಸರಪ್ಳಿಯನ್ನು

ತ್ತೆಂಡರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೋೆಂಕು ಹರಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು

ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಸಹರ್ಕರಿಯಾಗಲ್ಲೆ.

ಜಿಲಾಿ ಡಳಿತಗಳು ತಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸ್ತವಿಕ್ಕಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ
ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಮಂತ್ರರ ಲಯವು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು
ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಈ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ ನಿದಿಾಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ತೆಗೆವರಕಳುು ವುವರ.

ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್

ವಲಯಗಳ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಜಿಲ್ಲಿ ಗಳ

ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ

ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು,

ಆಯುಕು ರು, ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ರ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ವೆಬಸೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತವುವರ
ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಮಂತ್ರರ ಲಯದೆಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕಳುು ವುವರ.
4. ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಮಂತ್ರರ ಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ
ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನ್ವ ಯ ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ತ
ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸತಕೆ ವರದ ;
i.

ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೆ ಗತೆ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿ ಸ್ತವುವರ.

ii.

ಅಗತೆ ಸರಕು ಪೂರೈಕ್ಕ ಹಾಗೂ ತ್ತತ್ತಾ ಆರೋಗೆ ಸೇವೆ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ
ಹೊೋಗುವ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಜ್ನ್ರ ಚಲನ್ವಲನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ದ ಕರ ಮ
ಕೈಗೊಳುು ವುವರ.

iii.

ಈ ಉೆದ ೋಶರ್ಕೆ ಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಣಾೆ ವಲು ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆ-ಮನೆ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ
ನ್ಡೆಸ್ತವುವರ.

iv.

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ಶಿಷ್ಠಟ ಚ್ಚರದೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳುು ವುವರ.

v.

ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ವೆ ಕಿು ಯ ಸಂಪ್ಕಾ ಹೊೆಂದಿರುವ ಎಲಾಿ ವೆ ಕಿು ಗಳನ್ನು
ಪ್ಟಿಟ

ಮಾಡುವುವರ, ಅವರನ್ನು

ಪ್ತೆು ಮಾಡುವುವರ, ಗುರುತಿಸ್ತವುವರ, ನಿಬಾೆಂಧಿಸ್ತವುವರ ಮತ್ತು

14 ದಿನ್ಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುವರ (ಶೇ.80ರಷ್ಟಟ
ರಾಜ್ೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗೆ

ಮತ್ತು

ಸಂಪ್ಕಿಾತರನ್ನು

72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ

ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಹೊರ ತಂದಿರುವ

SOPಗಳನ್ವ ಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋೆಂಕಿತರನ್ನು ಪ್ತೆು ಹಚಿ ಬಹುವರ).
vi.

ILI / SARI ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು

ಆರೋಗೆ ಸೌಲಭ್ೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಿ ನಿಕಗಳ ಅಥವಾ ಬಫರ್

ವಲಯಗಳ ಫೋವರ್ ಕಿಿ ನಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣಾೆ ವಲ್ಲರಿಸ್ತವುವರ.
vii.

ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ರ, ಜಿಲಾಿ ಡಳಿತ, ತ್ರಲ್ಲಿ ಕು ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು, ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು
ಕಂಟೈನಮೆೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಜಿಲಾಿ ಡಳಿತ,

ತ್ರಲ್ಲಿ ಕು

ಹೊಣೆಗಾರರ್ನು ಗಿಸ್ತವುವರ.

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸತಕೆ ವರದ . ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ರ,
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯನ್ನು
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5. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋೆಂಕಿತರನ್ನು

ಚಿಕಿತೆೆ ಗಾಗಿ ವೈದೆ ಕಿೋಯ ಸೌಲಭ್ೆ ವಿರುವ ಕೆಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ / ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಕೂಡಲೇ ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕಿಸ್ತವುವರ. (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕತೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುವ).
6. ಕಿಿ ೋನಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ರೆ

ಕರ ಮವನ್ನು

ನಿಗದಿಯಂತೆ ನಿವಾಹಿಸ್ತವುವರ. ಆರೋಗೆ

ಪ್ರಿಣಿತರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ೆ ಾಭಿವೃದಿದ ಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ವೈದೆ ಕಿೋಯ ಶಿಷ್ಠಟ ಚ್ಚರದನ್ವ ಯ ಚಿಕಿತೆೆ ನಿೋಡುತಿು ರುವುದನ್ನು

ರ್ಕಯಾಕತಾರು ಹಾಗೂ

ಕೈಗೊೆಂಡು, ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ತವುವರ.

7. ಆರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾೆ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು, ಜಿಲಾಿ ಡಳಿತಗಳು, ಸಥ ಳಿೋಯ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಗೆ ಸೋೆಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನಸಾರ
ಕೋವಿಡ್-19 ಚಿಕಿತೆೆ ಗಾಗಿ ಅಗತೆ ವಿರುವ ವೈದೆ ಕಿೋಯ ಸೌಲಭ್ೆ

ಮತ್ತು ಅಗತೆ ವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ

ಸಮಪ್ಾಕ ಲಭ್ೆ ತೆಯನ್ನು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುವರ.
8. ಆರೋಗೆ ರ್ಕಯಾಕತಾರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ ಪ್ರಿಣಿತರು ಸೋೆಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸೋೆಂಕು
ನಿಯಂತರ ಣ ಅಭಾೆ ಸಗಳನ್ನು ವೈದೆ ಕಿೋಯ ಚಿಕಿತೆೆ ನಿೋಡುವ ಕೆಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಲಸ್ತವುವರ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಮುಚಿತ್ ವತ್ಾನೆ:
9. ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ರ / ಜಿಲಾಿ
ಅತ್ರೆ ವಶೆ ಕ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಚಿತ ವತಾನೆಯನ್ನು

ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕೈಗೊಳು ತು ಕೆ ವರದ .

ಂಖ್ಗವಸ್ತಗಳನ್ನು

ಉತೆು ೋಜಿಸ್ತವ ಎಲಾಿ

ಧ್ರಿಸ್ತವಿಕ್ಕ,

ಕೈಗಳನ್ನು

ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅೆಂತರ ರ್ಕಯುದ ಕಳುು ವಿಕ್ಕ – ಇವುಗಳ ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಿಟ ನ್ ಜಾರಿಯನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕು.
10. ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದಂತೆ ಂಖ್ಗವಸನ್ನು

ಧ್ರಿಸದಿದ ದರೆ ಅೆಂತಹವರ ವಿರುದದ

ರೂ.250/- ಮತ್ತು ಇನಿು ತರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.100/-ರ ದಂಡವನ್ನು

ನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಧಿಸಲು ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ರ / ಜಿಲಾಿ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು/ ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಿಟ ನಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ತಕೆ ವರದ .
11. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಾಂಕು ಹರಡುವಿಕ್ಕ ತ್ಡೆರ್ಟು ಲು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯರ್ಳಲ್ಲಾ , ವಾರದ ಸಂತೆರ್ಳಲ್ಲಾ ,
ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಗೆ ಮತ್ತು
ರ್ಕಯ್ದು ಕಳುಳ ವುದನುು

ಜ್ನ್ಸಂದಣಿ ಪರ ದೇಶರ್ಳಲ್ಲಾ

ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಾಂತ್ರ

ನಿಗಾವಹಿಸ್ತವುದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋರ್ೆ

ಮತ್ತು

ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ ಮಂತ್ರರ ಲಯವು ಮತ್ತು ರಾಜ್ೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋರ್ೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಣ
ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ್ದ

ಹೊರಡಿಸಿರುವ

ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳನುು

ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ

ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ರ

/

ಜಿಲಾಿ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು / ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕೆ ವರದ .
12. ವಿಮಾನ್ಯಾನ್, ರೈಲು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರರ ರೈಲು ಸಂಚ್ಚರದ ಕುರಿತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ರ್ಕಯಾ
ವಿಧಾನ್ಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವರದ , ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸತಕೆ ವರದ . ಆರೋರ್ೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬ್
ಕಲ್ಲೆ ಣ ಇಲ್ಲಖ್ಯಯ್ದ ಇತ್ರೆ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಗೆ ವೆ ವಸ್ಥೆ ರ್ಳಲ್ಲಾ ಯೂ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕರ ಮರ್ಳನುು
ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ

ಜಾರಗಳಿಸಲು

ಸೂಕು

ಮಾರ್ಾಸೂಚಿಯನುು

ಹೊರಡಿಸತ್ಕೆ ದ್ದು .

ಉದಾ:

ಬ್ಸರ್ಳು, ದೋಣಿರ್ಳು ಇತ್ರೆ ದಿ.,
13. ಕೋವಿಡ್-19 ನಿವಾಹಣೆ ಸಂಬಂಧ್ ಅನ್ನಬಂಧ್-1ರಲ್ಲಿ ನ್ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಾಜಾೆ ದೆ ೆಂತ
ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸತಕೆ ವರದ .
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14. ಕಂಟೈನಮ್ಮಾಂಟ್

ವಲಯದ

ಹೊರಗೆ,

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ವಿಮಾನ್ಯಾನ್,

ಮೆಟ್ರರ

ರೈಲು,

ಎಲಾಿ

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನಮತಿಸಿವರದ ,

ವಿವಿಧ್

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿೆ. ಇವುಗಳು ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸಂಚ್ಚರ,
ಶಾಲ್ಲಗಳು,

ಉನ್ು ತ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಂಸೆಥ ಗಳು,

ಹೊೋಟೆಲ್

ಮತ್ತು

ರೆಸಟ ೋರೆೆಂಟ್ಗಳು, ಶಾಪ್ರೆಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು, ಮಲ್ಲಟ ಪ್ಿ ೋಕೆ ಮತ್ತು ಮನ್ರಂಜ್ರ್ನ ಉದ್ಯೆ ನ್ಗಳು, ಯೋಗ
ಕೆಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮಾು ಶಿಯಮಗಳು, ಪ್ರ ದಶಾನ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ನ್ರ ಒಗೂೆ ಡುವಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ
ಅೆಂತಹುದೇ ಸಥ ಳಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ದಿ.
15. ರ್ಕಲ-ರ್ಕಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತವಂತಹ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ರ್ಕಯಾ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ
ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯು ಜಿಲಾಿ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಿಟ ನ್ ಜಾರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ.
ಲಸಿರ್ಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ:
16. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಮೂಾಲನೆಗೆ ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೇ ಅತಿ ದಡಾ
ರ್ಕಯಾಕರ ಮವನ್ನು
ವೆ ವಸೆಥ

ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಲಸಿರ್ಕ

ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿೆ. ಲಸಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ , ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಗಾವಣೆ, ಖ್ರಿೋದಿ ಮತ್ತು ದ್ಯಸಾು ನ್ನ

ಹಾಗೂ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯೆ

ಗುೆಂಪ್ರನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರರ ಧಾನ್ೆ ತೆ ಕುರಿತ್ತ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ್ಕ

ನಿವಾಹಣೆಯ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಪ್ರಿಣಿತರ ತಂಡ (NEGVAC)ವು ಮಾಗಾದಶಾನ್ ಒದಗಿಸಲ್ಲೆ. NEGVAC
ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಿಫಾರಸ್ತೆ ಗಳನ್ನು ಕೆಂದರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಅೆಂತಿಮಗೊಳಿಸಿೆ.
17. ಲಸಿರ್ಕ ರ್ಕಯಾಕರ ಮವು ಸರಾಗವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್ಯದ ಗೂೆ ರಾಜ್ೆ ದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿವರದ , ಕ್ಕಲವು ಜಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ನ್ಗರ ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರದ , ರ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿೆ. ಪ್ರ ಸ್ತು ತ ಪ್ರಿಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಿ

ಲಸಿರ್ಕ

ರ್ಕಯಾದಿೆಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋೆಂಕು ಪ್ರ ಸರಣದ ಸರಪ್ಳಿ ತ್ತೆಂಡರಿಕ್ಕ ಕಠಿಣವಾಗಿೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ ಕೆಂದರ
ಸರ್ಕಾರವು

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಿರುವ

NEGVAC

ಶಿಫಾರಸಿೆ ನ್ನ್ವ ಯ

ಬೃಹತ್

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹಾನ್ಗರ

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯು, ಜಿಲಾಿ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರರ ಧಾನ್ೆ ತೆ ಹೊೆಂದಿದ ಗುೆಂಪುಗಳಲ್ಲಿ
ಲಸಿರ್ಕ ರ್ಕಯಾದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಶಿೋಘ್ರ ವಾಗಿ ಕರ ಮವಹಿಸತಕೆ ವರದ .

ದ್ದಬ್ಾಲ ವೆ ಕಿು ರ್ಳ ರಕ್ಷಣೆ:
18. 65 ವಷ್ಾಕಿೆ ೆಂತ ಮೇಲಿ ಟಟ

ವಯೋಮಾನ್ದ ವೆ ಕಿು ಗಳು, ಬಹು-ಅಸವ ಸಥ ತೆ ಹೊೆಂದಿರುವ ವೆ ಕಿು ಗಳು,

ಗಭಿಾಣಿಯರು ಮತ್ತು 10 ವಷ್ಾಕಿೆ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿೆ ನ್ ಮಕೆ ಳು ಅಗತೆ

ಂನೆು ಚಿ ರಿಕ್ಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ವಹಿಸತಕೆ ವರದ .

ಆರೋರ್ೆ ಸೇತ್ತ ಬ್ಳಕ್ಕ:
19. ಸಂಚ್ಚರಿ ದೂರವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗೆ

ಸೇತ್ತ ಆಪ್ ಬಳಕ್ಕ ಂೆಂವರವರೆಸತಕೆ ವರದ , ಇವರ ಸೋೆಂಕಿನ್

ಸಂಭ್ವನಿೋಯ ವೆ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದೆ ೋಪ್ಚ್ಚರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲ್ಲೆ.
ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳನುು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ಗಿ ಜಾರಗಳಿಸ್ತವುದ್ದ:
20. ಆಯುಕು ರು,

ಬೃಹತ್

ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹಾನ್ಗರ

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ/ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ಮೇಲ್ಲನ್

ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕೆ ವರದ . ದೈಹಿಕ ಅೆಂತರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತವುದರ್ಕೆ ಗಿ, ಆಯುಕು ರು, ಬೃಹತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ/ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸಾಧ್ೆ ವಾದಷ್ಟಟ

ಅಪ್ರಾಧ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (CrPC),

1973ರ ಸೆಕ್ಷನ 144ನ್ನು ಬಳಸತಕೆ ವರದ .
21. ಈ ಮೇಲೆ ೆಂಡ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಉಲಿ ೆಂಘಿಸ್ತವ ಯಾರೇ ವೆ ಕಿು ಯು, ವಿಪ್ತ್ತು ನಿವಾಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ
51ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಿೆಂದ 60ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದವರೆಗಿನ್ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ ದೇ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ
188ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವ ಯವಾಗಬಹುದ್ಯದ ಇತರೆ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರು ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಕರ ಮಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ರು ರೆ. ಈ ದಂಡನಿೋಯ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳ ಆೆಂಗಿ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್

ಉಧೃತ ಭಾಗವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿೆ.

(ಪಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್)
ಂಖ್ೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ೆ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರು

ಅನುಬಂಧ-1
ಕೋವಿಡ್-19 ನಿವಾಹಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟು ರ ೋಯ ನಿದೇಾಶನ್ರ್ಳು

1. ಮುಖದ ಹೊದಿಕ್ಕ: ಎಲಾಿ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ , ಕ್ಕಲಸದ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು ಪ್ರ ಯಾಣದ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಂಖ್ದ ಹೊದಿಕ್ಕಯನ್ನು ಧ್ರಿಸ್ತವುವರ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿೆ.
2. ದೈಹಿಕ

ಅಾಂತ್ರ:

ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರೂ

ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ

ಕನಿಷ್ಟ

ಅೆಂತರವನ್ನು

ರ್ಕಯುದ ಕಳು ತಕೆ ವರದ .
ಗಾರ ಹಕರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅೆಂತರ ಇರುವುದನ್ನು ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ತಕೆ ವರದ .
3. ಸಾವಾಜ್ನಿಕ

ಸೆ ಳರ್ಳಲ್ಲಾ

ಉಗಿಯ್ದವುದ್ದ:

ಜುಲಾಾ ನೆಯಿೆಂದ

ದಂಡನಿೋಯವಾಗಿರುತು ೆ.

ಈ

ಜುಲಾಾ ನೆಯು ಸಥ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರಗಳು ರ್ಕನ್ನನ್ನ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ಯದಂತೆ ಇರತಕೆ ವರದ .
ಕ್ಕಲಸದ ಸೆ ಳರ್ಳಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿ ವರ ನಿದೇಾಶನ್ರ್ಳು:
4. ಕ್ಕಲಸದಲ್ಲಾ

ಪಾಳಿಯ

ಪದು ತ/ವೆ ವಹಾರ

ಸಮಯ:

ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ,

ಕ್ಕಲಸದ

ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ,

ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ , ಮಾರುಕಟೆಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ೆ ಸಂಚಿ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಿಯ
ಪ್ದದ ತಿ/ವೆ ವಹಾರ ಸಮಯವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸತಕೆ ವರದ .
5. ಸಿರ ೆ ೋನಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಮಾಲೆ : ಎಲಾಿ ಪ್ರ ವೇಶ ಮತ್ತು ನಿಗಾಮನ್ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ೆ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಥಮಾಲ್ ಸಾೆ ೆ ನಿೆಂಗ್, ಕೈ ತೊಳೆಯುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾೆ ನಿಟೈಸರ್ ಗೆ ವೆ ವಸೆಥ ಕಲ್ಲಿ ಸ್ತವುವರ.
6. ನಿಯಮಿತ್ ಸಾೆ ನಿಟೈಸೇಷನ: ಕ್ಕಲಸದ ಸಂಪೂಣಾ ಆವರಣ, ಸಾಮಾನ್ೆ ಸೌಲಭ್ೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ವ
ಸಂಪ್ಕಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲಾಿ ಸಾಧ್ನ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯರಣೆಗೆ: ಬಾಗಿಲ ಹಿಡಿಕ್ಕಗಳು ಇತ್ರೆ ದಿ ಆಗಾಗೆೆ
ನೈಮಾಲ್ಲೆ ೋಕರಣ

ಮಾಡತಕೆ ವರದ .

ಇದನ್ನು

ಕ್ಕಲಸದ

ಪ್ರಳಿಯ

ಮಧ್ೆ ದಲ್ಲಿ

ಸಹ

ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುವರ.
7. ದೈಹಿಕ ಅಾಂತ್ರ: ಕ್ಕಲಸದ ಸಥ ಳಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ ಹೊೆಂದಿರುವ ಎಲಾಿ ವೆ ಕಿು ಗಳು ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ನ್ಡುವೆ
ಪ್ರಳಿಗಳ ನ್ಡುವೆ, ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗಳ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇತ್ರೆ ದಿಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ ಅೆಂತರವನ್ನು ,
ರ್ಕಯುದ ಕೆಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುವರ.

(ಪಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್)
ಂಖ್ೆ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಹಾಗೂ
ರಾಜ್ೆ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ೆ ಕ್ಷರು

