ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಒತು ಡರ್ನ್ನು

ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಿಿ :

ಸಂಗಿೀತರ್ನ್ನು
ಸತಯ ಗಳನ್ನು

ಆಲ್ಲಸಿ, ಪುಸು ಕ್ಗಳನ್ನು

ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರ್ನೆಗಳನ್ನು
ಮಾಧ್ಯ ಮರ್ನ್ನು
ನಿಮಮ

ಓದಿ, ಪಾೆ ರ್ವನೆ ಇತಾಯ ದಿ

ರ್ರದಿ ಮಾಡುರ್ ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹವ ಸುದಿಿ

ಮೂಲಗಳನ್ನು

ಸಂವೇದನ್ನಶೀಲಗೊಳಿಸುರ್

ತಪ್ಪ ಸಿ.

ಮಾನಯ ತೆಯನ್ನು

ರ್ಮತಿಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಸುದಿಿ

ಮತ್ತು

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯ ಮವು ನಿಮಗ್ಗ ಆತಂಕ್ರ್ನ್ನು ೆಂಟುಮಾಡುತು ದೆ
ಎೆಂದು ನಿೀವು ಕಂಡುಕೊೆಂಡರೆ ವಿರಾಮ ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಿಿ .
ಬೆಂಬಲಕಾಕ ಗಿ ನಿಮಮ

ವೈಯಕಿು ಕ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ

ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೊೀರಿಸಿ.
ನಿಮಮ

ಈ ಬಿಕ್ಕ ಟ್ಟಿ ನ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಾವರ ನಿೀಡುರ್
ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಪ್ಪ ೆಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರ್ರ್ನಿೀಯ
ಸಂಕ್ಷ್ಿ ಹೆಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಸ ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮತೆು
ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಪ್ವಡಿಸಿ.
ಉಳಿತಾಯರ್ನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುನನಿವರ್ಮವಸಿ.
ಕ್ಡಿಮೆ ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತದ ಷೇರು
ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಿ ಗಳ ಲಾರ್ರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮಮ ಹಣರ್ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಯಮಗಳ
ಲಾರ್ರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆದುಕೊಳಿಿ ಹಾಗ್ಗಯೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಹೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲರ್ಯ ವಿರುರ್ ಅತ್ತಯ ತು ಮ
ಕೊಡುಗ್ಗಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ.
ಸಾಲರ್ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ನಿಮಮ ಕೆೆ ಡಿಟ್ ಸ್ಕ ೀರ್ ಅನ್ನು ರಕಿಿ ಸಿ.
ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಗಮನವಿರಲ್ಲ.

ಒತು ಡ ನಿರ್ವಹಣೆ
 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹೆಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ನಿೀವು ನಿಯಂತಿೆ ಸಬಹುದಾದ ವಿಷ್ಯಗಳತು ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

ನಿಮಮ ಪ್ೆ ೀತಿಪಾತೆ ರೊಡನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ವರ್ನ್ನು
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ ಲು ತಂತೆ ಜ್ಞಾ ನರ್ನ್ನು ಬಳಸಿ.
ನಿಮಗ್ಗ ಎದುರುನೀಡಬೇಕಾದ ಏನನ್ನು ದರೂ ನಿೀಡಲು
ನಿಯರ್ಮತ ಚೆಕ್-ಇನ್ ವೇಳಾಪ್ಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.
ಇೆಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಾ ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರ್ತವಮಾನಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಮ ಆಲೀಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆಂದಿೆ ೀಕ್ರಿಸಿ

ಸಮುದಾಯಕೆಕ

ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ ಮಾಗವಗಳನ್ನು

ನೀಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ ನೆರೆಹರೆಯರ್ರನ್ನು

ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸುವುದು,

ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಿಗ್ಗ ಸರಬರಾಜು ಅರ್ವಾ ಹಣರ್ನ್ನು
ದಾನ ಮಾಡುವುದು
ನಿಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಮಮ

ಸಮುದಾಯಕೆಕ

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು

ಇತರರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದಾಿ ರೆೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ೆ ಶಂಸಿಸಿ.

ಈ ರೊೀಗಿಯ ಶಕ್ಷಣ ಸಾಮಗಿೆ ಯಲ್ಲಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಿೆಂದ ಬಂದಿದೆ
ರೊೀಗ ನಿಯಂತೆ ಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟುಿ ವಿಕೆ ಕೆಂದೆ ಗಳು

www.cdc.gov

ಇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ.
ನಿೀವು ಅರ್ವಾ ನಿಮಮ

ಆಡಳಿತ

www.fda.gov

COVID-19

ನಿಮಮ ಶ್ವಲೆಯೆಂದಿಗ್ಗ ಸಂಪ್ಕ್ವದಲ್ಲಿ ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ
ಶ್ವಲೆಯ ರ್ಜ್ಞಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ರಿಸಿಕೊಳಿಿ
ಶ್ವಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೂರರ್ನ್ನು
ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಮ
ಶ್ವಲೆಯನ್ನು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗ್ಗ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿ ಮತ್ತು

ರ್ಜ್ಞಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಭೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು

ನಿರುತಾಾ ಹಗೊಳಿಸಿ.
ಆರೊೀಗಯ ಕ್ರ ಆಹಾರರ್ನ್ನು

ತಿನ್ನು ವುದು, ಸಾಕ್ಷ್ಟಿ

ನಿೀರು

ಕುಡಿಯುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೆಯನ್ನು
ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಟಿ

ನಿದೆೆ ಪ್ಡೆಯುವುದರ

ಮೂಲಕ್ ರೊೀಗ ನಿರೊೀಧ್ಕ್ ಶ್ಕಿುಯನ್ನು
ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು

ಹೆಚಿಿ ಸಲು ನಿಮಮ

ಪ್ೆ ೀತಾಾ ಹಿಸಿ.

ಮಕ್ಕ ಳು ತಮಮ

ಮನೆಯ ಊಟರ್ನ್ನು

ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಿ ಲು

ಪ್ೆ ೀತಾಾ ಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ರ ಸ್ಥು ೀಹಿತರೊೆಂದಿಗ್ಗ
ನಿಮಮ

ನಿರುತಾಾ ಹಗೊಳಿಸಿ.

ಮಕ್ಕ ಳೆಂದಿಗ್ಗ ನಿೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಲಗಳನ್ನು

ಕ್ಳುಹಿಸಿ

ಮತ್ತು ನಿೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳಿೆಂದ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು

ತಪ್ಪ ಸಲು

ಅರ್ರಿಗ್ಗ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿ.
ಮಕ್ಕ ಳಿಗ್ಗ ತಮಮ ದೇ ಆದ ಶ್ವಲಾ ಸಾಮಗಿೆ ಗಳನ್ನು

ಸಂಸ್ಥಥ

www.who.int/travel-advice

ರಚಿಸಿದರ್ರು:

ತಪ್ಪ ಸಿ.
ಮುಖದ ಹದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಸೂಕ್ು
ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಮ

ಅನುವಾದ: Soumya Xavier,BSN,RN

ಚಟುರ್ಟ್ಟಕೆಯನ್ನು

* Pfizer, Inc.ನಿೆಂದ ಅನ್ನದಾನದಿೆಂದ ಭಾಗಶಃ ಬೆಂಬಲ್ಲತ
ಶಕ್ಷಣ ಯೀಜ್ನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಈ ರ್ಸುು ವು ಸಾಮಾನಯ

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್

ಉದೆಿ ೀಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ವೃತಿು ಪ್ರ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಲಹೆಗ್ಗ
ಬದಲ್ಲಯಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಅರ್ವಾ
ಕ್ರಪ್ತೆ ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ
ಅರ್ಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟಾಗುರ್ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ
ಅರ್ವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ NAINA

ನಿಮಗ್ಗ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು

ಹೆಂದಿರುವುದಿಲಿ .

ಬಳಸಲು

ನೆನಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊೆಂದಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳುಿ ವುದನ್ನು

1. Alphonsa Rahman, DNP, APRN-CNS, CCRN
2. Letha Joseph, DNP, APRN, AGPCNP-BC
3. Missam Marchant, MBA, BSN, CCRN, PCCN, RN-BC,
NE-BC
4. Reenu M Varghese, DNP, APRN, FNP-C

ನಷ್ಿ

ಆಪ್ು ಸಂಪ್ಕ್ವಗಳನ್ನು

ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದಿ ರೆ ಶ್ವಲೆಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ.

ಹಂಚಿಕೊಳುಿ ವುದನ್ನು

ಯುಎಸ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷ್ಧ್

ವಿಶ್ಾ ಆರೊೀಗಯ

ಶ್ವಲೆಗ್ಗ ಹಿೆಂತಿರುಗುವುದು
ನಿೀವು ಅನ್ನರೊೀಗಯ ದಿೆಂದ ಬಳಲುತಿು ದಿ ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ

ಮಕ್ಕ ಳು ತಮಮ

ಕೆಮುಮ

ಅೆಂಗಾೆಂಶ್ದಿೆಂದ ಮುಚಿಿ
ಅೆಂಗಾೆಂಶ್ರ್ನ್ನು

ಮಕ್ಕ ಳಿಗ್ಗ ಕ್ಲ್ಲಸಿ.
ಮತ್ತು ಸಿೀನ್ನವಿಕೆಯನ್ನು
ಪ್ೆ ೀತಾಾ ಹಿಸಿ ಮತ್ತು

ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಿ

ಬೇಗ ಕ್ಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಗ್ಗ

ಎಸ್ಥದು ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಮನೆಗ್ಗ ಬಂದ ನಂತರ ಶ್ವಲಾ ಚಿೀಲಗಳನ್ನು

ಸಾ ಚ್ &

ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ೀೆಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ
ಮಾಡುರ್ ಮೊದಲು ನಿಮಮ

ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು

ದೈನಂದಿನ ಸಾು ನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಬಟ್ಟಿ ಗಳಿಗ್ಗ
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ೆ ೀತಾಾ ಹಿಸಿ.

ಶ್ವಪ್ೆಂಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆ

COVID -19 ಯುಗದಲ್ಲಿ
ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಜೀವನ

ಸಾರ್ವಜ್ನಿಕ್ ಸಾರಿಗ್ಗ ಸುರಕ್ಷತೆ

 ಸಾರ್ವಜ್ನಿಕ್ವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜ್ನಿಕ್
ಸಾರಿಗ್ಗಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಮುಖವಾಡ ಧ್ರಿಸಿ.
ದಟಿ ಣೆಯ ಸಥ ಳಗಳಿೆಂದ ಹರಗುಳಿಯಿರಿ ಮತ್ತು
ಸಾಧ್ಯ ವಾದಾಗಲೆಲಾಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೂರರ್ನ್ನು ಅಭಾಯ ಸ
ಮಾಡಿ.

ಶ್ವಪ್ೆಂಗ್ ಪ್ಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು 1-2
ವಾರಗಳರ್ರೆಗ್ಗ ರ್ಸುು ಗಳನ್ನು

ಖರಿೀದಿಸಲು ಯೀಜಿಸಿ.

ಗರಿಷ್ಠ ರ್ಲಿ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೆ ಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.

ಮಾನಯ ತೆಗಳನ್ನು

ಕಿಯೀಸಕ ೆ ಳು, ಟಚ್ಸಿಕ ರೀನ್ಗಳು, ಫೆಂಗರ್ಪ್ೆ ೆಂಟ್

ಮಾಡುವುದನ್ನು

ಸಾಕ ಯ ನರ್ಗಳು, ಟ್ಟಕೆಟ್ ಯಂತೆ ಗಳು, ಟನ್ವಸ್ಥಿ ೈಲ್ಸಾ ,

ಅನ್ನರೊೀಗಯ

ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜ್ನಿಕ್ ಸಥ ಳಗಳಿಗ್ಗ ಭೇಟ್ಟ

ಹಾಯ ೆಂಡೆೆ ೈಲ್ಸಾ , ಎಲ್ಲವೇಟರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚುಗಳಂತಹ

ನಿೀಡುವುದನ್ನು

ತಪ್ಪ ಸಿ.

ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಬಳಸುರ್ ಮೇಲೆಮ ೈಗಳನ್ನು ಸಪ ಶವಸುವುದನ್ನು

ನಿಮಮ

ರ್ಮತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೂರರ್ನ್ನು

 ಆಲಕ ೀಹಾಲ್ಸ ಆಧಾರಿತ ಕೈ-ಸಾಯ ನಿಟೈಜ್ರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ದೊಡಿ

ಮತ್ತು ನಿಮಮ ಮುಖ ಅರ್ವಾ ಕೂದಲನ್ನು ಸಪ ಶವಸುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪ ಸಿ

ಏರ್ ಟಾೆ ವೆಲ್ಸ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಪ್ೆಂಗ್
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ.

ಮುಖವಾಡರ್ನ್ನು

ಧ್ರಿಸಿ, ಹಾಯ ೆಂಡ್-ಸಾಯ ನಿಟೈಜ್ರ್ ಮತ್ತು
ಬಳಸಿ.

ಜ್ನಸಂದಣಿಗ್ಗ ಒಡಿಿ ಕೊಳುಿ ವುದನ್ನು

ರ್ಮತಿಗೊಳಿಸಲು

ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಪ್ೆಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ನಿಮಮ

ತಪ್ಪ ಸಿ.

ಬಳಕೆಗ್ಗ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಶ್ವಪ್ೆಂಗ್ ಕಾಟ್ವ

ಹಾಯ ೆಂಡಲ್ಸನಲ್ಲಿ ಸ್ೀೆಂಕುನಿವಾರಕ್ ಒರೆಸುರ್ ಬಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು
ನಿೀವು ಕೈಗರ್ಸುಗಳನ್ನು
ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು

The National Association of
Indian Nurses of America ನ
ಆಸ್ತಿ .

ಬಳಸಿ.

ಬಳಸುತಿು ದಿ ರೆ, ನಿೀವು ಶ್ವಪ್ೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ

ತೆಗ್ಗದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮಮ

ಕೈಗಳನ್ನು

ತೊಳೆಯಿರಿ

ಅರ್ವಾ ಸಾ ಚ್ಗೆ ಳಿಸಿ.

ಡೌನಲೋಡ್
ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದ ೋಶಕ್ಕಾ ಗಿ
ಬಳಸ್ತ.

ನಿೀವು ಮನೆಗ್ಗ ತಲುಪ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಅಗತಯ ವಿದಿ ರೆ ಪಾಯ ಕಜ್ಗಳನ್ನು

ಸಾ ಚ್ it ಗೊಳಿಸುರ್ ಒರೆಸುರ್

ಬಟ್ಟಿ ಗಳೆಂದಿಗ್ಗ ಒರೆಸಿ, ಅದನ್ನು

ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ

ದಿನಸಿ ರ್ಸುು ಗಳನ್ನು

ಪಾಯ ೆಂಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗೆ ಹಣೆ ಸುರಕ್ಷತೆ

ನಿಮಮ ಆರೊೀಗಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡುಗರೊೆಂದಿಗ್ಗ ಪ್ೆ ಯಾಣರ್ನ್ನು
ಚಚಿವಸಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನರೊೀಗಯ ವಿದಿ ರೆ ಪ್ೆ ಯಾಣರ್ನ್ನು ತಪ್ಪ ಸಿ.
ಕಾಯ ರಿ-ಆನ್ ಬಾಯ ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ರ್ಮತಿಗೊಳಿಸಿ.
ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಿಿ . ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು
ನಿಮಮ ಮುಖರ್ನ್ನು ಸಪ ಶವಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪ ಸಿ. ಮುಖವಾಡ ಧ್ರಿಸಿ
ಮತ್ತು ಜ್ನರಿೆಂದ ದೂರವಿರಿ.
 ಓರ್ರ್ಹೆಡ್ ಏರ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಿ ತಪ್ಪ ಸಿ

ತೊೀರಿಸಲು ಹೆಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಣವವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದೂರರ್ನ್ನು

 ನಿೀವು ಅನ್ನರೊೀಗಯ ಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿದಿ ರೆ ಅರ್ವಾ ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿ

ಧ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೈ ನೈಮವಲಯ ರ್ನ್ನು

ಅನ್ನರೊೀಗಯ ದಿೆಂದ ಬಳಲುತಿು ರುರ್ರ್ರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆನ್-

ಹಾಯ ೆಂಡ್ಶೇಕ್ಗಳನ್ನು

ಬೀಡ್ವ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ.
 ನಿಮಮ ಗಮಯ ಸಾಥ ನರ್ನ್ನು ತಲುಪ್ದ ನಂತರ, ನಿಮಮ ಆರೊೀಗಯ
ಮತ್ತು ಸಾ ಯಂ-ಸಂಪ್ಕ್ವತಡೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.



ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ, ಮುಖವಾಡ
ಬಳಸಿ.

ತಪ್ಪ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ

ಬಳಸುರ್ ಮೇಲೆಮ ೈಗಳನ್ನು

ಸಪ ಶವಸುವುದನ್ನು

ಕ್ಡಿಮೆ

ಮಾಡಿ.
ನಿೀವು COVID-19 ನ ಯಾವುದೇ ರೊೀಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು
ತೊೀರಿಸಿದರೆ, ನಿೀವು ಸಂಪ್ಕ್ವದಲ್ಲಿ ರುರ್ ಜ್ನರನ್ನು ಎಚಿ ರಿಸಿ.
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