ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആജരോഗ്യവുും സുരക്ഷയുും - വൃെിയോക്കൽ
ര ോഗബോധിതനോയ വ്യക്തി ചുമയ്കുരപോര ോ തുമ്മുരപോര ോ, അയോളുടെ
ശ്വോസര ോശ്ത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവ് ുന്ന സൂക്ഷ്മ സ്സവ്ങ്ങളിലൂടെയോണ് ര ോവ്ിഡ്19 പ
ുന്നത്. വവ്റസ് ഉള്ള സ്പതലങ്ങളിരലോ വ്സ്തുകളിരലോ ഒ ു വ്യക്തി
സ്പർശ്ികു യുും പിന്നീെ് വ്ോയിരലോ മൂകിരലോ ണ്ണു ളിരലോ സ്പർശ്ികു യുും
ടചയ്യുരപോ ോണ് വവ്റസ് ബോധ ഉണ്ടോവ്ുന്നത്.
പണിയിെങ്ങൾ ചു ുങ്ങിയത് ദിവ്സത്തിൽ ഒ ു തവ്ണടയങ്കിലുും
വ്ൃത്തിയോരകണ്ടതോണ്. അണുനോശ്ിനിയുും ടവ്ള്ളവ്ുും ഉപരയോഗിച്ച്
വ്ൃത്തിയോകുന്നത് മതിയോ ുും.
നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന
▪

▪
▪

ോ യങ്ങൾ ടചയ്യണും:

സ്പതലങ്ങൾ സ്പർശ്ികുന്നത് ചു ുകണും; അെയോളങ്ങൾ സ്ഥോപികു യുും
അനുവ്ർത്തിരകണ്ട ോ യങ്ങൾ ഉപര ോക്തോകടള ഓർമ്മിപ്പികുന്നതിന്
നിങ്ങളുടെ ജീവ്നകോട സഹോയികു യുും രവ്ണും
ജീവ്നകോർ സ്പർശ്ികുന്ന ഇെങ്ങളുടെ എണ്ണും ചു ുകു
സോധയടമങ്കിൽ, സ്പരവ്ശ്ന വ്ോെത്തിലുും പുറരത്തകുള്ള വ് ിയിലുും
വ
ു ുന്നതിനുള്ള സൗ
യും ഏർടപ്പെുത്തു അടെങ്കിൽ ഹോൻഡ്
സോനിവൈസർ വ്യ്കു .

വൃെിയോക്കുകയുും അണുവിമുക്തമോക്കുകയുും ത്തെയ്യുന്ന വിധും
ഒ ു സ്പതലും അണുവ്ിമുക്തമോകുന്നതിന് മുപ്, ആദയമത് വ്ൃത്തിയോരകണ്ടത്
സ്പധോനമോണ്. അ ുകുും എണ്ണടമ ുകുും ര ോഗോണുകടള ട ോെോനുള്ള
അണുനോശ്ിനി ളുടെ രശ്ഷി ുറയ്കുും.
നിങ്ങൾ ജീവ്നകോർക് അനുരയോജയമോയ വ്ൃത്തിയോകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും
അണുവ്ിമുക്തമോകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും വ്യക്തിഗത പ ി ക്ഷോ ഉപ
ണങ്ങളുും
നൽ ണും, അവ് ഉപരയോഗിരകണ്ട വ്ിധടത്ത ുറിച്ച് അവ്ർക് പ ിശ്ീലനും
ല ിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പോകു യുും രവ്ണും.

എന്തോണ് വൃെിയോക്കലുും അണുവിമുക്തമോക്കലുും തമ്മിലുള്ള
വയതയോസും?
വൃെിയോക്കൽ എന്നുവ്ച്ചോൽ രസോപ്പിടെയുും ടവ്ള്ളത്തിടെയുും ലോയനി
ഉപരയോഗിച്ച് സ്പതലങ്ങളിൽ നിന്ന് ര ോഗോണുകൾ (ബോക്ടീ ിയ, വവ്റസ്), അ ുക്,
എണ്ണടമ ുക് എന്നിവ് ൗതി മോയി നീകുംടചയ്യു എന്നോണർത്ഥും.
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അണുവിമുക്തമോക്കൽ എന്നുവ്ച്ചോൽ സ്പതലങ്ങളിടല ര ോഗോണുകടള ട ോെോൻ
ോസവ്സ്തുകൾ ഉപരയോഗികു എന്നോണർത്ഥും. വവ്റസ് ോ ണും ഒ ു സ്പതലും
മലിനമോകടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ മോസ്തമോണ് അണുനോശ്ിനി ൾ സോധോ ണയോയി
ആവ്ശ്യമോവ്ു .

ഏത്തതോത്തക്ക ഇടങ്ങളോണ് വൃെിയോക്കി അണുവിമുക്തമോജക്കണ്ടത്,
എത്ത തവണ അങ്ങത്തെ ത്തെയ്യണും?
വ്ോതിലിടെ പിെി ൾ, ൗണ്ടറു ൾ, ര ോണു ൾ, EFTPOS എന്നിവ്യുും രെോയ്ലൈു
രപോലുള്ള സൗ
യങ്ങളുും രപോടല പതിവ്ോയി സ്പർശ്ികുന്ന എെോ സ്പതലങ്ങളുും
പതിവ്ോയി വ്ൃത്തിയോകണും.

ൾ

ോണുരപോൾ തടന്ന വ്ൃത്തിഹീനമോയി രതോന്നുന്നരതോ എടെങ്കിലുും
തുളുപിരപ്പോയിട്ടുള്ളരതോ ആയ ഇെങ്ങൾ എസ്തയുും ടപടട്ടന്ന് വ്ൃത്തിയോകണും.
രജോലിസ്ഥലത്ത് COVID-19 ര ോഗത്തിടെ സ്ഥി ീ
ികടപ്പട്ടരതോ
സുംശ്യികടപ്പട്ടരതോ ആയ ഒ ു ര സ് ഉള്ള പക്ഷും, അണുവ്ിമുക്തമോകൽ
ആവ്ശ്യമോണ്. നിങ്ങളുടെ രജോലിസ്ഥലത്ത് ഓര ോ ദിവ്സവ്ുും ധോ ോളും ആളു
വ് ുന്നുടണ്ടങ്കിൽ, പതിവ്ോയി അണുവ്ിമുക്തമോകോനുും ശ്ുപോർശ് ടചയ്യുന്നു.

ൾ

എത്തെ ജ ോലിസ്ഥലെ് ആർത്തക്കങ്കിലുും COVID-19 ജരോഗ്ും ഉള്ള
സോഹെരയെിൽ എന്ത് ത്തെയ്യണും?
രജോലിസ്ഥലത്ത് COVID-19 ര ോഗും പിെിടപട്ടിട്ടുള്ള ആട ങ്കിലുും ഉടണ്ടങ്കിൽ,
എെുടചയ്യണടമന്ന് നിങ്ങളുടെ സുംസ്ഥോന അടെങ്കിൽ സ്പരദശ് ആര ോഗയ
അരതോറിൈി നിങ്ങരളോെ് പറയുും. അവ് ുടെ നിർരേശ്ങ്ങൾ ൃതയമോയി പോലികു

.

ആളു ൾ രജോലിസ്ഥലരത്തക് തി ിട വ് ുന്നതിന് മുപ് നിങ്ങളുടെ രജോലിസ്ഥലും
നന്നോയി വ്ൃത്തിയോകു യുും അണുവ്ിമുക്തമോകു യുും ടചരയ്യണ്ടതുണ്ട്.

ീവെക്കോരുത്തട സവകോരയ വസ്തുക്കളുത്തട കോരയെിൽ എത്തന്തങ്കിലുും
ത്തെജയ്യണ്ടതുജണ്ടോ?
രജോലിസ്ഥലത്ത് ഉപരയോഗികുന്ന ഗ്ലോസു ളുും ര ോണു ളുും രപോലുള്ള വ്യക്തിഗത
ഇനങ്ങൾ, അണുനോശ്ിനി ഉള്ള വവ്പ്പു ൾ ഉപരയോഗിച്ച് പതിവ്ോയി വ്ൃത്തിയോകോൻ
നിങ്ങൾ ജീവ്നകോര ോെ് ആവ്ശ്യടപ്പെണും.
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കടയിൽ അണുെോശിെി കിട്ടോെിത്തെങ്കിൽ, എെിക്ക് സവയമോയി
അണുെോശിെി ഉണ്ടോക്കോൻ കഴിയുജമോ?
െയിൽ നിന്ന് വ്ോങ്ങുന്ന അണുനോശ്ിനി ൾ സർകോർ മോനദണ്ഡങ്ങൾ
പോലികുന്നതിനോൽ അവ്
യക്ഷമമോയി സ്പവ്ർത്തികുടമന്ന് നിങ്ങൾകറിയോും.
എന്നി ുന്നോലുും, ബ്ലീച്ചുും ടവ്ള്ളവ്ുും ഉപരയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക് സവെമോയി
അണുനോശ്ിനി ഉണ്ടോകോവ്ുന്നതോണ്. ോസവ്സ്തുകൾ അപോയ
മോരയകോും
എന്നതിനോൽ അവ് സ്ശ്ദ്ധോപൂർവ്വും വ
ോ യും ടചയ്യുന്നുടവ്ന്ന് ഉറപ്പോകു .

വൃെിയോക്കുന്ന സമയെ് എത്തെ
ധരിജക്കണ്ടത്?

ീവെക്കോർ എന്തോണ്

മിക സോഹച യങ്ങളിലുും, നിങ്ങളുടെ രജോലിസ്ഥലും വ്ൃത്തിയോകോൻ ജീവ്നകോർ
പ ി ക്ഷോ വ്സ്സ്തും ധ ിരകണ്ട ആവ്ശ്യമിെ. ഒ ു ആ ും ബിന്ദു എന്ന നിലയിൽ:
▪
▪

▪
▪

ഗ്ലൗസോണ് ഏൈവ്ുും ുറഞ്ഞ ആവ്ശ്യ ത
ര ോവ്ിഡ്-19 ര ോഗും സുംശ്യികടപ്പെുന്നരതോ സ്ഥി ീ
ികടപ്പട്ടിട്ടുള്ളരതോ
ആയ ഇെും വ്ൃത്തിയോകുന്ന സോഹച യത്തിൽ, സർജികൽ മോസ്കു ൾ
ഉപരയോഗികണും
ഗൗണു ളുും ഡിസ്രപോസിബിൾ സയൂട്ടു ളുും ആവ്ശ്യമിെ
നിങ്ങൾ ജീവ്നകോർക് ഏടതങ്കിലുും ത ത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത പ ി ക്ഷോ
ഉപ
ണങ്ങൾ നൽ ു യുും അത് എങ്ങടന സു ക്ഷിതമോയി
ഉപരയോഗികോടമന്ന് അവ്ട പ ിശ്ീലിപ്പികു യുും രവ്ണും.

ഒരു ആെി-ബോക്ടീരിയൽ ഉൽപ്പന്നും ജകോവിഡ്-19 വവറസിത്തെ
ത്തകോെുജമോ?
ആെി-ബോക്ടീ ിയൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബോക്ടീ ിയ ടള നശ്ിപ്പികുന്നതിന് ൂപ ൽപ്പന
ടചയ്ത ിട്ടുള്ളവ്യോണ്. എന്നി ുന്നോലുും, ര ോവ്ിഡ്-19 ഉണ്ടോകുന്നത് ബോക്ടീ ിയയെ,
പ
ും വവ്റസോണ് ഉണ്ടോ ുന്നത്, അതിനോൽ ആെി-ബോക്ടീ ിയൽ ഉൽപ്പന്നും
ഉപരയോഗിരകണ്ട ആവ്ശ്യമിെ.
വ
ൾ വ്ൃത്തിയോകുന്നതിന്, സോധോ ണ രസോപ്പുും ചൂെുടവ്ള്ളവ്ുും വ്ളട
ലസ്പദമോണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ര

ോവ്ിഡ്-19-ടന ുറിച്ചുും രജോലിസ്ഥലടത്ത ആര ോഗയടത്ത ുറിച്ചുും സു ക്ഷടയ
ുറിച്ചുമുള്ള ൂെുതൽ വ്ിവ് ങ്ങൾക്, ‘രസ ് വ്ർക് ഓസ്രസ്െലിയ’ എന്ന
ടവ്ബ്വസൈിരലക് രപോ ു .
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