క���రస్ (COVID-19) ��రణ:
��రణ ��� లయ అవస�� - ��ంశం
Department of Labor & Industries (L&I) యజ��� �ర�త�న మ�� ఆ�గ� కర�న ��� ల�ల�

అం�ం�ల� మ�� క���రస్ �� ��� ���ంచ��� గవర� ర్ ఆ���� అమ� ��ల�
����� �.

యజ��ల� ��రణ తప� �స� అవస��
���క �రం
•

�ధ� �న�� � ఉ�� �� స��� �ల �ం� మ�� �పజల �ం� క�సం ఆ� అ��ల
�రం� ఉం�� ���ం�.

•

���క �రం �ధ� ం �క��, క���రస్ ఒక� �ం� ఒక�� �� � �పబల�ం� ���ంచ���
అడ�ం�� మ�� ఇతర ���త�న ��రణ పద��ల� ఉప��ంచం�.

•

���క �రం �ధ� ం �� �ట �డ� �ఖ కవ�ంగ్ �, �స్� � �� �� స��యల �డ���
����ం��ం�.

తర�� మ�� త�న �ధం� ��� క��� వడం
•

��భ�న మ�� �� �� ���చ� � ��, స�� మ�� ��త� ��� ళ �� �ర
� �� �ర ��ల్,
��� క��� � �క�� ల� అం�ంచం�.

•

ప�� వ�� న�� �, ��మం ���న� సమయం�, ���మ్ ఉప��ంచడం, �న��� �ం�
మ�� త��త, ��� ఉత� ��ల� �గడం �� ఉప��ంచడం మ�� క��త�న
ఉప�త�ల� ��న త��త ��� క��� వడం అవసరం.

•

ఇత�� ��న వ���ల� �ర� �ం�న త�� త �� ండ్ ���జర్ �ష
� �/� ����, �ప్� ��
��� ళ �� తర� �� ండ్ ����ంగ్ � (��� క��� వడం �దరన�� �) �ర ��ల్ కం�నర ��
అం�ంచం�.

��రణ మ�� అదన� ����ంగ్ మ�� �్రభపరచడం
•

తర�� ��భపరచడం మ�� ����ంగ్ వం� గృహ��� హక ��� ల్� ఏ�� � ���ం�.

•

అ���స� ద COVID-19 �స్ త�� త �� �� ��భపరచ��� మ�� ����ంగ్ �య��� త�న
����� ����ం��ం�.

•

అ�క-స� ర� ఉప�త�ల� తర�� �గ�రక ��� �ర�ం� ��భం �యం�.

•

ర�య�ల� �ర� �ం�ట�� � ఉ�� �� ర�ణ ���� మ�� కం�/�ఖ ర�ణ�
ఉప��ం�ర� ����ం��ం�.

•

��న� యజ��� �హ��� ఉప��ం�న �ప��� �ర్ � వర్� �హ�� ��భం �యబ��
మ�� �కమం తప� �ం� అ� వ� � �ఉప��ం�� �� �గ�రక ��� �ర�ం� ��భం
�యబ��య� ����ం��ం�.

•

ఆ ��ంతం�� భ�ద� �� �ట�
� (SDSs) �గ�రక ��� �ర�ం� ��భం� ఉంచం�.

అ��గ� ఉ�� �ల �సం ���ల� ఏ�� � �యం�
•

అ��గ� ఉ�� �� వ� వ�య గృ�ల� ఉం� ఇం�� ఉండటం �� ఒంట�� ఉండటం అవసరం.

•

COVID-19 అ��గ� సం��� ఎ�� వ అ��న� ఉ�� �ల� �� �ం� ఇం�� పం�ంచం� ��
��� ఉంచం�.

•

COVID-19 అ��గ� ం� అ���ంచబ�న �� ధృ�క�ంచబ�న ఉ�� � �క� ���కల త��త
��ం�ల� ��� ��భప�� వర� మ�� ���జ్ �� వర� ��� �కం� �ర� ం�ంచం�.
TELUGU (���) – TE

COVID-19 ��� లయ ్రప��ల� ఉ�� �ల� ��యపరచటం
ఉ�� �� �� అర �ం ���న� �ష� �లపం�, ��� ఇ� అర �మ�� య� ����ం��ం�:
•

COVID-19 అ��గ� ం� సంబంధం ఉన� సం���, ల��� మ�� �ప�ద �ర��.

•

ప� దగ �ర క���రస్ �� ��� ఎ� ���ం��.

•

క�సం 20 �కన � �� స�� మ�� ��� ��� క��� వడం ఎ�.

•

క���� � ��ల� ���� �క�డ� మ�� ద�� మ�� ��� ల� కవర్ ���వడం �క�
���ఖ� త.

* ఇ� ��ంశం. మ��� �వ�ల �సం F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention Ideas for Workplaces
� �డం�.
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