మీ ఇంటిలో కరోనావైరస్ లేకండా చేసుకోవడం ఎలా?

కరోనావైరస్ రహిత జీవితం అంటే వీలైనంతవరక ఇంట్లో ఉండడం - కానీ మనం

ఏదో ఒక

సమయంలో కిరాణా దుకాణం లేదా ఫారమసీకి వెళ్లోల్సిన పరిస్థితి ఏరపడి బయటక వెళ్లో పని
ముగంచుకని తిరిగ వచ్చాక మీరు వైరస్ను మీతో ఇంటికి తీసుకరాలేదని నిరాారించుకోవడానికి ఈ
క్రంది సూచనలు పాటించ్చరో లేదో ఒక సారి చెక్ చేసుకోండి
బయట పనులక గాను ఒక ప్రణాళ్లక తయారు చేసుకోండి

 మీ పనులక గాను బయట తిరగవలస్థన సందరాాలను చ్చలావరక పరిమితం చేసుకోండి .

అతయవసర సందరాాల వలన బయటక వెళ్లాల్సిన సందరాం ఎదురైనప్పపడు

 ఇతరులక మీక మధ్య కనీసం ఆరు అడుగుల ఉండేట్లో చూసుకోండి

 షాపంగ్ చేసేటప్పపడు బండుో లేదా బుటటలక ఉనన హ్యండిల్సి తుడవడం చేయకండి
 వీలైనంత వరకూ చేతి తొడుగులు మరియు ముఖానికి ముసుగు వాడండి

 మీరు బయటికి వచ్చానప్పపడు తరచుగా చేతులు కడుకోకండి మరియు మీ ముఖానిన తాకకండా
ఉండండి

బయట నుండి మీరు ఇంటికి తిరిగ వచ్చాక

 మీ చేతులను సబుు మరియు నీటితో 20 సెకనో పాట్ల కడగండి

 మీరు బయట తీసుకెళ్లో బాకిలను మరియు పాయక్ చేస్థన ఆహ్రాలను ఒక ప్రత్యయక గదిలో
శానిటైజ్ చేయండి.

 మీ వంటగదిలో ఉంచే ముందు బయట నుండి తెచ్చాన ఉతపతుులను బాగా కడగాల్స

వైరస్ రహితముగా చేసుకోవడం

 మీరు తాకిన ప్రతిదానిన అనగా డోర్కకనోబ్లు, లైట్ స్థిచ్లు, కీలు, ఫోన్, కీబోరుులు, రిమోట్లు
మొదలైనవి శానిటైజ్ చేయండి.

 EPA- ఆమోదించ్చన క్రమిసంహ్రక మందులను వాడండి (వీటిలో కోోరోక్ి క్రమిసంహ్రక

గోవుజులు మరియు కొనిన లైసోల్స స్ప్పేలు ఉనానయి) మరియు ఉపరితలాలు 3-5 నిమిషాలు
తడిగా ఉంచండి

మీక ఇతర ప్రదేశం నుండి వచ్చాన వసుువుల డెల్సవరీ విషయంలో

 మీ ఇంటి గుమమంలో లేదా మీ కాంప్లోక్ి యొకక ప్రంతంలో డెల్సవరీలను వదిల్సవేయమని
కారిమకలను అడగండి.

 చెల్సోంప్పలక గాను మీ వదదక రావాలంటే వారిని మీ తలుప్పక ఆరు అడుగుల దూరంలో
ఉంచండి.

 సాధ్యమైనప్పపడు ఆన్లైన్లో చెల్సోంచండి

 మీరు మీ మెయిల్సబాక్ి నుండి ఉతురాలు కవరోను తీసుకనన తరాిత, మీ చేతులును
శుభ్రముగా కడుకోకండి

వసాాలను శుభ్రం చేసుకోవడం

 వెచాని నీటిని ఉపయోగంచ్చ బటటలు, తువాిళ్లో మరియు ఇతరాలు క్రమం తపపకండా శుభ్రం
చేసుకోవాల్స.

 మీ బటటలు ఉతుక మెషిన్ కూడా క్రమిసంహ్రక చేయండి లేదా దానిలో వైరస్ ని
తొలగంచగల లైనర్క ఉంచండి

 వైరస్ గాల్సలో చెదరగొటటబడ కండా ఉండటానికి మురికి లాండ్రీని కదిల్సంచవదుద

మన ఇంటికి అతిధులు వచ్చాన సందరాాలలో

 ప్రసుుత పఈస్థితిలోో మీరు అతిథులను అనుమతించకపోవడమే మంచ్చది.

 బయట నుండి వచ్చాన మీరు కట్లంబ సభ్యయడిని లేదా సేనహితుడిని తపపని పరిస్థితులోో మీ వదద
ఉంచ్చల్సిన అవసరం ఉంటే, వీలైనంత వరక ఒకే రూమ్ లో ఉండడానిన నివారించండి

 మీరు వారు ఒకవేళ ఒకే రూంలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏరపడిత్య మీ మధ్య , ఆరు అడుగుల
దూరం ఉండేలా చూసుకోండి

మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అనారోగాయనికి గురైత్య

 మొదట, మీ వైదుయడిని సంప్రదించండి

 వారిని వారు వాడిన వసుువులను వేరే ప్రత్యయక విశ్రంతి గదిలోకి మారాండి

 ప్రతిరోజూ వారు తరచుగా తాకిన ఉపరితలాలను శానిటైజ్ చేయండి
 వివిధ్ వసుువులను వారితో పంచుకోవడం మానుకోండి

 వాషింగ్ మెషిన్ కడిగ శుభ్రం చేస్థటప్పపడు చేతికి తొడుగులు ధ్రించండి
 మీ చేతులను తరచుగా కడుకోకవడం కొనసాగంచండి.

 అనారోగయం పాలైనవారు ఫేస్ మాస్క ధ్రించమని ధ్రించేలా చెయయండి.

ఇట్లవంటి పరిస్థితులోో మీక అవసరపడే సామాగ్రి

 EPA- ఆమోదించ్చన క్రమిసంహ్రకాలు వాడండి.

మీక క్రమిసంహ్రకాలు లభంచక పోత్య ప్రతానమానయం గా బ్లోచ్ ని వాడండి.

 కాిరటర్క నీటికి నాలుగు టీసూపనో బ్లోచ్ కలపండి; లేదా70% ఆలకహ్ల్స ద్రావణానిన
ఉపయోగంచండి

ప్రిస్క్కేపషన్ మందులు (మీరు వీటిని ఆరుర్క చేయగలరు)

 తయారుగా ఉనన ఆహ్రాలు - పండుో, కూరగాయలు, బ్లన్స్ిొడి వసుువులు - రొట్టటలు, పాసాు,
గంజ బటటరుో ఘనీభవించ్చన ఆహ్రాలు - మాంసాలు, కూరగాయలు, పండుో తదితరాలు
అవసరం మేర నిలువ చేసుకోవాల్స.

మీక గాని ప్లంప్పడు జంతువులు ఉననటోయిత్య
 మీ ప్లరట్లో మీ ప్లంప్పడు జంతువును ఎపపటికప్పపడు పరయవేక్షంచండి.

 ప్లంప్పడు జంతువులతో బయట ఆడుకనే సందరాాలో-ో ఇతర మానవుల నుండి దూరానిన
పాటించండి.

 ఒకవేళ మీరు అనారోగయంతో ఉంటే, మీరు కోలుకనేవరక వాటినీ జాగ్రతుగా చూసుకోమమని
మీతో నివస్థంచే వారిని అడగండి

 మీరు అనారోగయంతో ఉననప్పపడు వాటిని ముట్లటకంట్లంటే , మీ చేతులను మీ ప్లంప్పడు
జంతువులు తరచుగా కడగాల్స.

పై విషయాలు తపపక పాటించ్చనప్పపడు మన ఇలుో వైరస్ నుండి సురక్షతంగా ఉంట్లంది.
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