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COVID 19 ମହାମାରୀ ସମୟୄର କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ାଇଁ ସାଧାରଣ ନିୄ ଦେଶାବଲୀ 

COVID19 (Corona Virus Disease-2019) ଭଶାଭାଯୀୄଯ ଚାରିଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଵଙ୍କଟ ଥୃିଫୀଯ 

ଫବିିନ୍ନ ୄ ାଣ ନୁୄ ାଣଯୁ ୄରା ଙୁ୍କ ପ୍ରବାଫତି  ଯିଛ|ି ଏଶ ିୄଯାଗ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ୄରା ଙ୍କ ଜୀଫନ ୁ ଵଂକ୍ରଭିତ  ଯିଛ ିଏଫଂ 
ଵଭୟ କ୍ରୄଭ ୄଵଭାନଙ୍କ ଵଂଖ୍ୟା ଦୁତ ଗତିୄ ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିାଉଛ।ି ଅଜ ିମ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ନୟୁିତ ୄରା  ଏଶ ିଜୀଫାଣୁ 
ଦ୍ୱାଯା ଵଂକ୍ରଭିତ ୄଶାଆଛନ୍ତ ିଏଫଂ ୩୨୧ ଶଜାଯ ୄରା  ପ୍ରାଣ ଶଯାଆଛନ୍ତ।ି ଅଶୁଯି ଭଧ୍ୟ, ଏଶ ିୄଯାଗୄଯ ୀଡତି 

ୄରା ଙ୍କ ଜୀଫନ ଯକ୍ଷା ାଆଁ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ୄରା  ୄ ାୄଯାନା ୄମାଦ୍ଧା ବାଫୄଯ  ାମ୍ୟ  ଯୁଛନ୍ତ|ି ୄନ  ୄଦଳ ଏଶ ି

ଭଶାଭାଯୀ ୁ ୄଯା ଫିା  ାମ୍ୟୄଯ ୄମାଗ ୄଦଆ ଏଶ ିୄଯାଗଯ ଫସି୍ତାଯ ାଆ ଁୄଦଳଫୟାୀ ତାରା  ାଆଫା ୁ ୄ ାଣା 
 ଯିଛନ୍ତ।ି ୄଵଶବି ିବାଯତ ତନି ିଵପ୍ତାଶ ୄଦଳଫୟାୀ ତାରା ଫନ୍ଦ ୄ ାଣା  ଯିଛ ିଏଫଂ ପ୍ରାଯମି୍ଭ  ମ୍ୟାୟୄଯ 
ଭଆ ୄଳ ବାଗ ମ୍ୟନ୍ତ ୄରା ଙ୍କ ଗତଫିଧିି ଉୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ରଗାଆଛ,ି ମାଶା ଜୀଫାଣୁ ଫସି୍ତାଯଯ ଵୄନ୍ତାଜନ  
ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ାଆ ଁଫୃଦ୍ଧି  ଯାମାଆଥିରା। ଯଫ ିପଵର ଭ ୄଯ  ୃ ଭାୄନ ୄଦଳଯ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥ୍ାନୄଯ ୄଭୌଵୁଭୀ 
ଶଞ୍ଚଫିା ଭାୄେ ଖ୍ଯିପ ପଵର ଫୁଣିଫା ୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ୄଶଉଛନ୍ତ।ି ଯଫର୍୍ତ୍ୀ ପଵର ାଆ ଁ  ୃି  ାମ୍ୟଯ ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ 
 ାମ୍ୟ ଅଯମ୍ଭ ନଶିି୍ଚତ  ଯିଫା ୁ ଵଯ ାଯ ଅଳା  ଯୁଛନ୍ତ।ି  

ଏଶ ି ଚୟାୄରଞି୍ଂ ଵଭୟୄଯ ନଯିାଦ ଏଫଂ ନବି୍ଯୄମାଗୟ ଖ୍ାଦୟ ୄମାଗାଣ ାଆଁ  ୃି ଏ ାନ୍ତ 
ଅଫଳୟ | ରକ୍-ଡାଉନ୍ ଏଫଂ ରକ୍-ଡାଉନ୍ ଯ ଵଭୟୄଯ ଉବୟ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଏଫଂ ଵଶଯାଞ୍ଚୄଯ ଗ୍ରାଶ ଭାନଙ୍କ 
ାଆ ଁଖ୍ାଦୟ ଳଵୟ, ପ, ନିଯିଫା ଏଫଂ ନୟାନୟ ଜଯୁଯୀ ଜନିି ଉରବ୍ଧ  ଯାଆଫା, ଵଯ ାଯୀ   ାଆ ଁ
ଵଫୁଠାଯୁ ଜଟି ଅଶୱାନ| ଏଥିାଆଁ ବାଯତ ଵଯ ାଯ ଵଭସ୍ତ  ୃି ଏଫଂ ଉଦୟାନ  ୃି  ାମ୍ୟ ା ୁ ଏଥିଯୁ ଭୁକ୍ତ 
 ଯିଛନ୍ତ,ି ୄମଯି  ି  ୃ  ଏଫଂ ଚା ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚା  ାମ୍ୟ, ଏଭଏଵି  ାମ୍ୟ ଵୄଭତ  ୃିଜାତ 
ଦ୍ରଫୟ କ୍ରୟୄଯ ନିୄ ୟାଜତି ଏୄଜନିିଗୁଡ ି ଵମୂ୍ପର୍୍ଣ୍  ାମ୍ୟକ୍ଷଭ ଯଶଫି ।  ନୁି୍ତ, ଏଶ ିଵଭସ୍ତ  ାମ୍ୟ ା  ଯିଫାୄଫୄ, 
ଫୟକି୍ତଗତ ୄମାଗାୄମାଗ / ଵାଭଗ୍ରୀ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ୄଶତୁ ଵଂକ୍ରଭଣ ପ୍ରଫାଶ ୄଶଫାଯ ଵମ୍ଭାଫନା ଥାଏ | ୄତଣୁ, 
ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣ୍ ଚା  ାମ୍ୟ ାଆ ଁ ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ଉରବ୍ଧତା ୁ ଵୁନଶିି୍ଚତ  ଯିଫାୄଫୄ, ୄଵଭାନଙ୍କଯ ଵୁଯକ୍ଷା 
(ୄମୄ ୌଣଵି  COVID ଵଂକ୍ରଭଣଯୁ) ଏଫଂ ୄଵଭାନଙ୍କ  ରୟାଣ ୁ ପ୍ରାଥଭି ତା ୄଦଫା ଅଫଳୟ  |  ଭ୍ୄକ୍ଷେୄଯ 
ଶ୍ରଭି ଙ୍କଯ COVID-19 ଵଂକ୍ରଭଣ ୁ  ମ୍  ଯିଫା ୁ, ନଯିାଦ  ାମ୍ୟ ବୟାଵ  ାମ୍ୟ ାଯୀ  ଯାମିଫା 
ଅଫଳୟ , ମାଶା ନଭିନରିଖିତ ୄଟ: 
 
କାଯେୟ ସମୟୄର ସାମାଜକି ଦୂରତା : 
 

 ନଶିି୍ଚତ  ଯନୁ୍ତ ୄମ ୄ ଫ ଶ୍ରଭି , ୄମଉଁଭାୄନ ଚା  ାମ୍ୟ ା ାଆଁ ଜଯୁଯୀ,  ଭ୍ୄକ୍ଷେୄଯ ଉସି୍ଥ୍ତ ଛନ୍ତ ି

ଏଫଂ ତୃତୀୟ କ୍ଷଯ ୄରା ଭାୄନ  ଭ ଉସି୍ଥ୍ତ ଯଶଫିା ଅଫଳୟ  | 

  ୃି  ାମ୍ୟ ଵଠକି୍ ବାଫୄଯ ୄମାଜନା  ଯନୁ୍ତ;  ାମ୍ୟ ୄକ୍ଷେ ୄଯ ଅଫଳୟ ୀୟ ଫସୁ୍ତଗୁଡ ିଯ ଵଠ ି ଫୟଫସ୍ଥ୍ା  ଯି, 
ଶ୍ରଭି ଭାନଙୁ୍କ ଫୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁଵଯଣ  ଯିଫା ୁ  ୁଶନୁ୍ତ ୄମଯି  ିଶାତ ୄଧାଆଫା ଆତୟାଦ ି| 

  ୃି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ ିଯ ଵଠ ି ଯିଭ ଏଫଂ ଯିଷ୍କାଯ ଯିଚ୍ଛନ୍ନତା ୄମଯି  ିଶସ୍ତ ଚାତି ଉ ଯଣ, ଟ୍ରା ଟଯ, ଶ/ 
ରଙ୍ଗ, ଫୁଣିଫା ଏଫଂ ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ ଉ ଯଣ, ଉଦି୍ଭଦ ଵୁଯକ୍ଷା ଉ ଯଣ, ଜୄଵଚନ ଉ ଯଣ, ଖ୍ା ଏଫଂ 
ଭ ୄଭଵିନ୍ ଆତୟାଦ ିଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ  ଯାମିଫା ଅଫଳୟ  ଫିୄ ଳତଃ ୄମୄତୄଫୄ  ୃ  ୄଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାଯା 
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ୄଭଵିନ୍ ଫାଣ୍ଟାମାଏ ଏଫଂ ଫୟଫଶୃତ ଶୁଏ | ଫାଯଭୱାଯ ସ୍ପଳ୍  ଯାମାଉଥିଫା ୄଭଵିନ୍ ଂଳଗୁଡ ିଯ ଵାଫୁନୄଯ 

ୄଧାଆଫା ୁ ଯାଭଳ୍ ଦଅିମିଫା ଉଚତି | 

 ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଯିାଦ ଦୂଯତା ଫଜାୟ ଯଖିଫା ାଆ ଁଏ  ନଦିଷି୍ଟ କ୍ରଭୄଯ  ାଭ  ଯାନୁ୍ତ | 

  ାଵ ଫଛା, ଭ / ୄତାଫିାଯ ିଶସ୍ତ ଚତି  ାମ୍ୟ  ରାୄଫୄ, ୧.୫ -୨.୦   ଭିଟଯ ଫୟଫଧାନଯ ୄଗାଟଏି 

ଧାଡ ୁି ୄଗାଟଏି ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ନୟସ୍ତ  ଯି  ାମ୍ୟ ଵମ୍ପନ୍ନ  ଯାମିଫା ଉଚତି | ଏଶା ନିୄ ୟାଜତି ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ 

ମ୍ୟାପ୍ତ ଫୟଫଧାନ ଫଜାୟ ଯଖିଫ | 
 ୧.୫ -୨.୦ ଭିଟଯ ଵୁଯକି୍ଷତ ଦୂଯତା ଫଜାୟ ଯଖି ଫଶି୍ରାଭ ୄନଫା, ୄବାଜନ  ଯିଫା, ଉତ୍ପାଦ ଵଂଗ୍ରଶ ସ୍ଥ୍ାନୄଯ 

ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥ୍ାନାନ୍ତଯ  ଯିଫା, ୄରାଡଂି / ନୄରାଡଂି  ଯିଫା ଆତୟାଦ ିଅଫଳୟ  | 

 ୄକ୍ଷେ  ାମ୍ୟ ା ଵଭୟୄଯ ୄ ୌଣଵି ଵନ୍ଦଗି୍ଧ  ଭିୱା ଵମ୍ଭାଫୟ ଫାଶ ଙ୍କ ପ୍ରୄଫଳ ୁ ମଥା ଵମ୍ଭଫ ଏଡାଆଫା ଏଫଂ 
ମୁକି୍ତମୁକ୍ତ ନୁଵନ୍ଧାନ ୄଯ ୄ ଫ ଯିଚତି ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଵଶତି  ାମ୍ୟ  ଯନୁ୍ତ | 

 ୄମଉଁଠାୄଯ ଵମ୍ଭଫ ଶସ୍ତ ଚାତି ଉ ଯଣ ଦ୍ୱାଯା  ାମ୍ୟ ୁ ଵମ୍ପାଦନ  ଯନୁ୍ତ | ୄ ଫ ତୟାଫଳୟ  ଵଂଖ୍ୟ  

ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ୄଭଵିନ୍ ଵଶତି ମିଫା ୁ ନୁଭତ ିଦଅିମିଫା ଉଚତି୍ |  

 ଉତ୍ପାଦଗୁଡ ିଯ ଵଂଗ୍ରଶ ୧.୫ -୨.୦ ଭିଟଯ ଫୟଫଧାନୄଯ ଥିଫା ଳ୍ପ ଭାୋୄଯ/ ଵଂଖ୍ୟାୄଯ    ଯାମାଆାୄଯ 

ଏଫଂ ବିଡ ୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ୄକ୍ଷେ ସ୍ତଯଯ ପ୍ରକି୍ରୟା ଯଣ ୧ -୨ ଜଣ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ଦଅିମିଫା ଉଚତି |  

 ଵୁଯକି୍ଷତ ଶ୍ରଭି , ୄମଯି  ିଫୟସ୍କ ଫୟକି୍ତ, ଉଚ୍ଚ ଯକ୍ତଚା, ପୁଵପୁଵ  ଭିୱା ଶୃଦ ାତ, ଭଧୁୄଭଶ ଆତୟାଦ ିଏଫଂ 
ଗବ୍ଫତୀ ଶ୍ରଭି ଙ୍କ ବ ିକ୍ରନକି୍ ଫସ୍ଥ୍ା ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ  ୄଯ ଯୁଶନୁ୍ତ | ଵାଧାଯଣ  ାଳ, ଥଣ୍ଡା, ଗା ମନ୍ତ୍ରଣା, 
ଭାଂଵୄଳୀ ମନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍ୱାଦ ଶଯାଆଫା ଆତୟାଦ ିରକ୍ଷଣ ଥିଫା ଶ୍ରଭି ଭାୄନ ଵୁସ୍ଥ୍ ନୄଶଫା ମ୍ୟନ୍ତ  ାଭ  ଯିଫା ୁ 

 ୁଶାମିଫା ଉଚତି୍ ନୁୄଶଁ | 

 ତଭାଖ୍ ୁ ଭିୱା ଗୁଟଖ୍ା ୄଚାଫାଆଫା ଏଫଂ  ାଭ ଵଭୟୄଯ ୄଛ  ାଆଫା ଠାଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯୁଶନୁ୍ତ | 

 ଏ  ଵାଧାଯଣ ସ୍ଥ୍ାନ  ଭିୱା ୄ ାଠଯୀ  ଭିୱା ୄଯାୄଆ  ଯ ଫୟଫଶାଯ ଯୁଥିଫା ୄରା ଙ୍କ ଵଂଖ୍ୟା ହ୍ରାଵ  ଯିଫା 
ଏଫଂ ୄବାଜନ ଫଯିତଯି ଵଭୟ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା  ଯନୁ୍ତ | 

 ଶ୍ରଭି ଭାୄନ ଅଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄପାନ୍ ଥିୄର AAROGYA SETU APP ଡାଉନୄରାଡ୍  ଯ ିଏଥିୄଯ 

ଞି୍ ଯଣ  ଯିଫା ଉଚତି୍ | ଗତ ଦୁଆ ଵପ୍ତାଶ ଭଧ୍ୟୄଯ ମଦ ି ୄ ୌଣଵି ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତ ଜଣଙୁ୍କ ୄବଟଛିନ୍ତ ି ମିଏ 

ଜଟିଭି୍ ଯୀକ୍ଷା  ଯିଛନ୍ତ,ି ଅପ୍ ଏଶାଯ ଵଂକ୍ରଭଣଯ ଫିଦ ୁ ଶଵିାଫ  ୄଯ ଏଫଂ ଏଶା ନ ିଟଫର୍୍ତ୍ୀତା ଉୄଯ 

ନବି୍ଯ  ୄଯ ଏଫଂ ଦୄକ୍ଷ ଭଧ୍ୟ ଵୁାଯିଳ  ଯିଥାଏ | 

ବୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା : 

 ଫୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ାଆ ଁ ଵଯ ାଯୀ ନିୄ ର୍ଦ୍ଦ୍ଳାଫୀ ନୁଵଯଣ  ଯନୁ୍ତ, ୄମୄତୄଫୄ ଶ୍ରଭି ଭାୄନ  ାମ୍ୟୄଯ 

ଶଞ୍ଚଫିା ୂଫ୍ଯୁ ଏଫଂ ୄଵଭାୄନ  ାଭ ଛାଡଫିା ୂଫ୍ଯୁ,  ଖ୍ାଦୟ ଦାଥ୍ ୁ ଛୁଆଁଫା, ଳୁଭାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ  ଯିଫା 
ଆତୟାଦ ିୄଯ ଭଦୟ ଅଧାଯିତ ଶୟାଣ୍ଡ ଵାନଟିାଆଜଯ ଫୟଫଶାଯ  ଯାମାଆଥାଏ ୄମଉଁଥିୄଯ ତ ି ଭୄଯ ୬୦-

୯୫ % ଭଦୟ  ଭିୱା ଵାଫୁନ ଏଫଂ ାଣିୄଯ ତ ି ଭୄଯ ୨୦ ୄଵୄ ଣ୍ଡ ମ୍ୟନ୍ତ ଶାତ ୄଧାଆଫା  ଅଫଳୟ  | 
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  ାଳ ଏଫଂ ଛଙିି୍କଫା ଵଭୟୄଯ ଶାତ ଫଦୄଯ ଏ  ଟଵୁି  ଭିୱା ଵିିବ ( ଶୁଣୀ) ଦ୍ୱାଯା ଛଙିି୍କଫା | ଫୟଫଶାଯ  ଯ 

ମାଆଥିଫା ଟଵୁି  ୁ ୄ ାଡଣୀ ଥିଫା ଡଷ୍ଟଫନି ୄଯ ୄପାାଡଫିା ଉଚତି | 
 ଫାଯଭୱାଯ ଅଖି, ନା  ଏଫଂ ାଟ ିଛୁଆଁଫା ଠାଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯୁଶନୁ୍ତ |  

 ଟାୄେର, ଳମୟା, ଖ୍ାଦୟ ଆତୟାଦ ିନୟଭାନଙ୍କ ଵଶତି ଫାଣ୍ଟଫିା ଠାଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯୁଶନୁ୍ତ |  

 ଶାତ ୄଧାଆଫା ଲୟଲସ୍ଥ୍ା,  ାମ୍ୟୄକ୍ଷେୄଯ  ଭିୱା ନ ିଟୄଯ ଯଶଫିା ଅଫଳୟ  | 

  ାଭଯୁ ୄପଯିଫା ୄଯ  ଡା ୄଧାଆ ୄଖ୍ାରା ଖ୍ଯାୄଯ ଳୁଖ୍ାନୁ୍ତ |  ୄଯ ଵଭାନ  ଡା ିନ୍ଧନୁ୍ତ ନାଶିଁ ମାଶା  ାଭ 

ଵଭୟୄଯ ିନ୍ଧାମାଆଥିରା |  
 ଛାତିୄ ଯ କ୍ରଭାଗତ ମନ୍ତ୍ରଣା  ଭିୱା ଚା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ,  ଭିୱା ନୀ ଓଠ  ଭିୱା ଭୁଶଁୄଯ ରକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀଯ ୄଶୄର ଚ ିତି୍ସା ଧ୍ୟାନ 

ନିନୁ୍ତ | 

କମେଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉକରଣର ବୟବହାର (PPE) 

ମୁହଁ ମାସ୍କ  

 ଶ୍ରଭି ଭାୄନ ଵାଧାଯଣ  ଡାଯ ଅଫଯଣ ଭୁଶଁୄଯ ଫୟଫଶାଯ  ଯିଫା ଉଚତି ମାଶା  ିଜୀଫାଣୁଯ ଫସି୍ତାଯ ୁ ଭନ୍ଥଯ 

 ଯିଥାଏ ।  
 ୄମୄତୄଫୄ ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ୄଗାଟଏି  ଡା ଓଦା, ଧୂ ି ଭିୱା ନୟାନୟ ବାଫୄଯ ପ୍ରଦୂିତ ଶୁନ୍ତ,ି ନୟ ଏ  

ଯିଷ୍କାଯ  ଡା ଭୁଶଁୄଯ ୄ ାଡାଆଫା ଉଚତି  ଏଫଂ ଅଫଳୟ  ନୁମାୟୀ ଫଦାଆଫା ଅଫଳୟ  | 

  ଡା ଭାସ୍କ ଭୁଶଁୄଯ  ିଯ ିିନ୍ଧିୄ ଫ ଏଫଂ ମତ୍ନ ୄନୄଫ ୄଵ ଵଭୱନ୍ଧୄଯ ଫଳ ୀୟ ଵୂଚନା ଵଂଗ୍ରଶ  ଯନୁ୍ତ| 

 ୄପସ୍ ଭାସ୍କଯ ଵଠକି୍ ମତ୍ନ ୄନଫା ଅଫଳୟ , ୄପସ୍ ଭାସ୍କ ୁ ଫାଯଭୱାଯ ଵପା  ଯିଫା, ୄପସ୍ ଭାସ୍କ ୁ ସ୍ପଳ୍  ଯନୁ୍ତ 

ନାଶିଁ, ଭଆା ୄପସ୍ ଭାସ୍କ ଫୟଫଶାଯ  ଯନୁ୍ତ ନାଶିଁ | 
 ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପସ୍ ଭାସ୍କ ଫଦାନୁ୍ତ ନାଶିଁ | 
  ଡା ୄପଵଭାସ୍କ  ଭିୱା ଅଫଯଣ ଫୟଫଶାଯ ାଆ ଁଫଚିାଯ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ନା  ଏଫଂ ୄଥାଡ ିତୄ ଅଚ୍ଛାଦନ  ଯନୁ୍ତ ୄଚୄଶଯାଯ ାର୍ଶ୍୍ୄଯ ଅଯାଭୄଯ ପିଟ୍  ଯନୁ୍ତ ଠ ି ବାଫୄଯ ଫାନ୍ଧନୁ୍ତ  
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 ପ୍ରୄତୟ  ଦନି ଫୟଫଶାଯ ୂଫ୍ଯୁ ୁନଃ ଫୟଫଶାଯ ୄମାଗୟ ଭାସ୍କ ୄଧାଆଫା ଉଚତି୍ | 

 ପ୍ରୄତୟ  ଦନି ଫୟଫଶାଯ ୂଫ୍ଯୁ  ଡା ୄଧାଆଫା ଉଚତି୍ | 

ହାତ ୄଗଲାଭସ୍ 

 ଳଵୟ, ନିଯିଫା, ପ, କ୍ଷୀଯ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରଫୟ, ନିଯିଫା ଦ୍ରଫୟ, ପ ଉତ୍ପାଦ ଆତୟାଦ ିଯିଚାନାୄଯ 

ନିୄ ୟାଜତି ଶ୍ରଭି ଭାୄନ ପ୍ରଦୂଣ ୁ ଏଡାଆଫା ାଆ ଁଏଶ ିଉତ୍ପାଦଗୁଡ ି ଯିଚାନା  ଯିଫା ୂଫ୍ଯୁ ଏ  ଉମୁକ୍ତ 

ଶାତ ୄଗିାବସ୍ ିନ୍ଧଫିା ଉଚତି୍ | 

 ଯଫଯ ୄଗିାବସ୍ ଫୟଫଶାଯ  ଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଫୟଫଶାଯ ୄଯ ୄଗିାବସ୍ ଵଠକି୍ ବାଫୄଯ ଡଷ୍ଟଫନି ୄଯ  ାଆଫା 
ଅଫଳୟ  | 

 ଯିଷ୍କାଯ ଏଫଂ ଯିଚ୍ଛନ  ଯ ିୄଗିାବସ୍  ୁ ୁନଫ୍ାଯ ଫୟଫଶାଯ  ଯନୁ୍ତ | 

 ଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୟଫଶୃତ ୄଶଉଥିଫା ୄଗିାବସ୍ ଫନିଭିୟ  ଯନୁ୍ତ ନାଶିଁ | 
 ୄଖ୍ାରା  ଭିୱା ନୟିଭିତ ଡଷ୍ଟଫନିୄଯ ଫୟଫଶୃତ ୄପସ୍ ଭାସ୍କ  ଭିୱା ୄଗିାବସ୍  ାନୁ୍ତ ନାଶିଁ | 
 ଭାଟିୄ ଯ ୄାଡ ି ଭିୱା ୄାତ ି ାନୁ୍ତ | 

ଶ୍ରମିକମାୄନ COVID-19 ଥିବା ସୄେହ କରାଯିବା ୄର କମିବା COVID-19 ୄରାଗୄର ଆକ୍ରାନ୍ତ ୄହବା ୄର 

ସତକେତା ଅବମବନ କରାଯିବ: 

 ୄମଉ ଁଶ୍ରଭି ଭାନଙ୍କଯ ରକ୍ଷଣ ଥାଏ (ମଥା, ଜ୍ୱଯ,  ାଳ,  ଭିୱା ନରି୍ଶ୍ାଵ ପ୍ରର୍ଶ୍ାଵ) ୄଵଭାନଙ୍କ ଵୁଯବାଆଜଯଙୁ୍କ 

ଜଣାଆଫା ଉଚତି୍ ଏଫଂ  ୄଯ ଯଶଫିା  ଭିୱା  ଯ ୁ ମିଫା ଉଚତି୍ | 

 ଵୁସ୍ଥ୍ ଶ୍ରଭି ଭାୄନ ଵଯ ାଯୀ ନିୄ ର୍ଦ୍ଦ୍ଳାଫୀ ନୁଵଯଣ  ଯିଫା ଉଚତି ଏଫଂ ରଗା ଯଶଫିା ଉଚତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ୄଵଫା 
ପ୍ରଦାନ ାଯୀଙ୍କ ଯାଭଳ୍ କ୍ରୄଭ ଶ୍ରଭି ଭାୄନ  ଯଯ ଵାଙ୍ଗ ୄଯାଧ ୁ ୄଳ  ଯିଫା ାଆ ଁଵଭସ୍ତ ଭାନଦଣ୍ଡ ୂଯଣ 

ନ ଯିଫା ମ୍ୟନ୍ତ  ାମ୍ୟ ୁ ୄପଯିଫା ଉଚତି୍ ନୁୄଶଁ | 

 ଵୁସ୍ଥ୍ ଶ୍ରଭି ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫଶୃତ ସ୍ଥ୍ାନଗୁଡ ି ଫନ୍ଦ  ଯନୁ୍ତ | 

 ରକ୍ଷଣ ଅଯମ୍ଭ ୄଶଫାଯ ୨ ଦନି ୂଫ୍ଯୁ, ଵଂକ୍ରଭିତ ଶ୍ରଭି  ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଵମ୍ପ  ୍ଯଖିଥିଫା ଫିୟୄଯ ଵୂଚନା 
ଵଂଗ୍ରଶ  ଯିଫା ଵୄଙ୍ଗ ଵୄଙ୍ଗ, ନୟ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄଶାଆଥିଫା ଶ୍ରଭି  ଭାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ  ଯିଫା ଅଫଳୟ , ପୄଯ 
 ୄଯାନା ୄଯାଗଯ ଫୟାିଫା ୁ ହ୍ରାଵ  ଯାମାଆାଯିଫ | 

 ଡା ୁ ଏ ାଧି  ସ୍ତଯ  ଯନୁ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ଫନିା ନରି୍ଶ୍ାଵ ୄନଫା ୁ ନୁଭତ ିଦିନୁ୍ତ 


