
  

ಕ  ೋವಿಡ್ -19 ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ರ  ೋಗದ ಸಾಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಜ್ಾ ಸಾಂಗಾಹಕರಾಗಿ ಶಿಫರರಸುಗಳು 

                          

 

1. ಮ ರು ಬಗ ಯರಗಿ ಮ ಲದಲ ಿೋ ತ್ರಾಜ್ಾವನ್ುು ಬ ೋರ್ಭಡಿಸುವುದನ್ುು ಅಭ್ರಾಸ ಮರಡಿ. ಮಿಶ್ಾ ತ್ರಾಜ್ಾವನ್ುು ವಿಲ ೋವರರಿ 
ಮರಡಬ ೋಡಿ. 

2. ನಿಮಮ ತ್ರಾಜ್ಾವನ್ುು ಖರಲ್ಲ ಜರಗಗಳಲಿ್ಲ, ರಸ ೆ ಮ ಲ ಗಳಲಿ್ಲ ಎಸ ಯಬ ೋಡಿ 

3. ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲಿ್ಲನ್ ಮನ ಗಳಿಗ  ಮತ್ು ೆಇತ್ರ ವಲಯಗಳ ಸ  ೋಾಂಕುರಹಿತ್ ಮನ ಗಳಿಗ : 

a. ಎಲ್ಲಾ ಸಲಮಲನ್ಯ ಘನ್ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು SWM ನಿಯಮಗಳು 2016 ರ ಪ್ರಕಲರ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಲಗನತ್ತದೆ. 
b. ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಲಲಿನ್ಯದ ಅಪಲಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಲಡಲ್ನ ಒಣ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಉತ್ಪತಿಯಲದ (ಜೆೈವಿಕ ತ್ಲಯಜ್ಯ) 

ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆಗಳ ನ್ಂತ್ರ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡಬೆೇಕನ. 
c. ಬ್ಳಸಿರನವ ಎಲ್ಾ ಮಲಸ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಕೆೈಗವಸನಗಳು ಹಲಗನ ಬಿಸಲಡಬ್ಹನದಲದ PPE ಗಳನ್ನು ಮನಚ್ಚಿದ ಡಬ್ಬದಲಿಾ 

ಸಂಗರಹಿಸಬೆೇಕನ, ಇದನ್ನು ಸಲಯನಿಟರಿ ಪಲಯಡ ಗಳು, ಒರೆಸನವ ಬ್ಟೆೆಗಳು, ಇತ್ರ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ, ಮನರಿದ 
ಗಲಜ್ನ, ಬ್ಳಕೆಯಲಗದ ಬ್ಣಣಗಳು ಮನಂತ್ಲದ ಇತ್ರ ಗೃಹಉಪ್ಯೇಗಿ ಅಪಲಯಕಲರಿ ತ್ಲಯಜ್ಯಗಳಂತ್ೆ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ 
ಮಲಡಬೆೇಕನ.ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ್ ULBಯ ಘನ್ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹಿಸನವ ನಿಯಮಿತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಸಲತಂತ್ರಿಸಬೆೇಕನ. 

d. ಬ್ಳಸಿದ ಮಲಸ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಕೆೈಗವಸನಗಳನ್ನು ಗೃಹಉಪ್ಯೇಗಿ ಅಪಲಯಕಲರಿ ತ್ಲಯಜ್ಯದ ಜೆೊತ್ೆ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ 
ಮಲಡನವ ಮೊದಲ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಲಲ್ ಕಲಗದದ ಚ್ಚೇಲ್ದಲಿಾ ಇಡಬ್ಹನದನ. ಇವುಗಳ ಮರನಬ್ಳಕೆಯನ್ನು 
ತ್ಡೆಗಟೆಲ್ನ ಬ್ಳಸಿದ ಮಲಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವ ಮೊದಲ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೆೇಕನ. 
 

4. ಕರಾರಾಂಟ ೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳು / ಮನ ಗಳು ಮತ್ು ೆಮನ  ಆರ ೈಕ  ಸೌಲರ್ಾಗಳಿಗರಗಿ: 

a. ಈ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಂದ ಬ್ರನವ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಮಲನ್ಯ ಘನ್ತ್ಲಯಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜೆೈವಿಕ, ಅಜೆೈವಿಕ ಮತ್ನತ ಗೃಹಉಪ್ಯೇಗಿ 
ಅಪಲಯಕಲರಿ ತ್ಲಯಜ್ಯಕಲ್ಗಿ ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟೆರನವ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕ ಡಬ್ಬದಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಸಲಮಲನ್ಯ ಘನ್ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಸಲತಂತ್ರಿಸಬೆೇಕನ. 

 

 



  

b. ಬ್ಳಸಿರನವ ಎಲ್ಾ ಮಲಸ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಕೆೈಗವಸನಗಳು ಹಲಗನ ಬಿಸಲಡಬ್ಹನದಲದ PPE ಗಳನ್ನು ಸೆೇರಿದಂತ್ೆ ಎಲ್ಲಾ 
ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸಲಮಲನ್ಯ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಸೌಲ್ಭ್ಯ (CBWTF) 

ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ಅಥವಲ ULB ಒದಗಿಸನವ ಎರಡನ ಪ್ದರಗಳುಳ ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ದಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಬೆೇಕನ. ಬ್ಳಸಿದ 
ಮಲಸ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಕೆೈಗವಸನಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಡಬ್ಬದಲಿಾ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವ ಮೊದಲ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 72 ಗಂಟೆಗಳ 
ಕಲಲ್ ಕಲಗದದ ಚ್ಚೇಲ್ದಲಿಾ ಇಡಬ್ಹನದನ. ಮರನಬ್ಳಕೆ ತ್ಡೆಗಟೆಲ್ನ ಬ್ಳಸಿದ ಮಲಸ್ಗಳು ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವ 
ಮೊದಲ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೆೇಕನ. 
 

5. COVID-19 ನಿಂದ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದ ರೆೊೇಗಿಯನ, ಶೌಚಲಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ಳಸಲ್ನ ಸಲಧ್ಯವಲಗದೆೇ ಮತ್ನತ 
ಮಲ್ವಿಸಜ್ಮನೆಯನ್ನು ಡಯಲಪ್ರ್ ನ್ಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿದದರೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೆೇಕನ 
ಮತ್ನತ ಹಳದಿ ಡಬ್ಬ/ಚ್ಚೇಲ್ದಲಿಾ ಇಡಬೆೇಕನ. 

 

6. ಈ ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸೊಕತ ಗಲತ್ರದ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಲದ ಮತ್ನತ ಮಿೇಸಲ್ಲದ ಡಬ್ಬದಲಿಾ-ತ್ೆೊಟ್ಟೆಗಳಲಿಾ ಇರಿಸಬ್ಹನದನ.    
ಈ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸಲತಂತ್ರಿಸಲ್ಲಗನವುದನ: 
i. ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿದಿಮಷ್ೆವಲಗಿ ULB ಗೆೊತ್ನತಪ್ಡಿಸಿದ, ಅಥವಲ 

ii. CBWTF ನಿಯೇಜಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಥವಲ 

iii. ULB ಗನರನತಿಸಿದ ಗೆೊತ್ನತಪ್ಡಿಸಿದ ಶೆೇಖರಣಲ ಕೆೇಂದರದಲಿಾ ಇರಿಸಬೆೇಕನ. ಈ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಹಸಲತಂತ್ರಿಸನವ 
ದಿನ್ಗಳನ್ನು ULB ನಿಧ್ಮರಿಸನತ್ತದೆ. 
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1. ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಟಲರಲಿಗಳು / ಬ್ಂಡಿಗಳಗೆ ಹಸತಚಲಲಿತ್ವಲಗಿ ಲ್ೆೊೇಡ ಮಲಡನವುದನ್ನು ತ್ಪ್ಪಪಸಬೆೇಕನ. 
ತ್ಪ್ಪಪಸಲ್ಲಗದಿದದರೆ, ಒಳಗೆೊಂಡಿರನವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆೈಗವಸನಗಳು, ಮಲಸ್ಗಳು, ಕನ್ುಡಕಗಳು, ಏಪ್ರನ ಗಳು, 
ಬ್ೊಟನಗಳಂತ್ಹ ಸನಸಜಿಿತ್ PPE ಧ್ರಿಸಬೆೇಕನ. 

2. ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಲಿ್ಲನ್ ಮನ ಗಳಿಾಂದ ಮತ್ುೆ ಇತ್ರ ವಲಯಗಳ ಸ  ೋಾಂಕುರಹಿತ್ ಮನ ಗಳಿಾಂದ: ಈ ಮನೆಗಳಂದ 
ಬ್ರನವ ಸಲಮಲನ್ಯ ಘನ್ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ULBಯ ನಿಯಮಿತ್ ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೊರನ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕ 
ವಿಭಲಗಗಳಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಸೊಕತ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯಯಬೆೇಕನ. 

3. ಕರಾರಾಂಟ ೈನ್ ಶಿಬಿರಗಳು / ಮನ ಗಳು ಮತ್ುೆ ಮನ ಯ ಆರ ೈಕ  ಸೌಲರ್ಾಗಳಿಾಂದ: 

a. ಈ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಂದ ಬ್ರನವ ಸಲಮಲನ್ಯ ಘನ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ULB ನಿಯಮಿತ್ ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಮೊರನ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕ ವಿಭಲಗಗಳಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಸೊಕತ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯನಯತ್ಲತರೆ. 

b. ಈ ಮನೆಗಳಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳಲಿಾ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು 

i. ಸಥಳೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನವ ಅಧಿಕೃತ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹಕಲರರಿಂದ ಮನೆ 
ಬಲಗಿಲ್ಲಿಾ ಹಸಲತಂತ್ರಿಸಬೆೇಕನ, ಅಥವಲ 

ii. ULB ಸಲಥಪ್ಪಸಿದ ಗೆೊತ್ನತಪ್ಡಿಸಿದ ಶೆೇಖರಣಲ ಕೆೇಂದರಗಳಲಿಾ ಇರಿಸಬ್ಹನದನ; ಅಥವಲ 

iii. ಮನೆ ಬಲಗಿಲ್ಲಿಾ CBWTF ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿರನವ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗಲರಹಕರಿಗೆ 
ಹಸಲತಂತ್ರಿಸಬೆೇಕನ. 

4. ಅಧಿಕೃತ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗಲರಹಕರನ ಮನೆ ಬಲಗಿಲ್ಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ುರಸಭೆಯಂದ ಗನರನತಿಸಲ್ಪಟೆ 
ಗೆೊತ್ನತಪ್ಡಿಸಿದ ಕೆೇಂದರಕೆ್ ಕೆೊಂಡೆೊಯಯಬೆೇಕನ ಅಥವಲ ಸಲಮಲನ್ಯ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಘಟಕದಲಿಾ ಅದಕೆ್ 
ಮಿೇಸಲಿಟೆ ಸಥಳದಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿಡಬೆೇಕನ. 



  

5. ಗೆೊತ್ನತಪ್ಡಿಸಿದ ಶೆೇಖರಣಲ ಕೆೇಂದರ ಅಥವಲ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಘಟಕದಲಿಾ ಬಿೇಳುವ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು CBWTF 
ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ಸಂಗರಹಿಸಿ CBWTF ಕೆೊಂಡೆೊಯಯಬೆೇಕನ 

6. ಪ್ುರಸಭೆಯ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಅಥವಲ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹಕೆ್ ಬ್ಳಸನವ ಪಲತ್ೆರಗಳು/ತ್ೆೊಟ್ಟೆಗಳು/ಟಲರಲಿಗಳು 
/ವಲಹನ್ಗಳ ಒಳ ಮತ್ನತ ಹೆೊರ ಮೆೇಲ್ೆೈಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ್ 1% ಸೆೊೇಡಿಯಂ ಹೆೈಪೇಕೆೊಾೇರೆೈಟ್ ದಲರವಣದೆೊಂದಿಗೆ 
ಸೆೊೇಂಕನರಹಿತ್ಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ
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1. ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ಲಯಜ್ಯದೆೊಂದಿಗೆ ಯಲವುದೆೇ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪ್ಕಮವನ್ನು ಹೆೊಂದಿರಬಲರದನ ಮತ್ನತ ಕೆೈಗವಸನಗಳು ಮತ್ನತ 

ಮಲಸ್ಗಳಂತ್ಹ PPE ಧ್ರಿಸದೆ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ನಿವಮಹಿಸಬಲರದನ 
2. ಸೊಕತವಲದ PPE ಇಲ್ಾದೆ ಯಲವುದೆೇ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ವಯಕ್ತತಯನ್ನು ಸಂಸ್ರಣಲ ಕೆೇಂದರಕೆ್ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸಬಲರದನ. 
3. ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಕೆೇಂದರಗಳಲಿಾ ಅಜೆೈವಿಕ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ದಿನಲಂಕವಲರನ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಲಗನತ್ತದೆ. ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಮಲನ್ವ 

ಸಂಪ್ಕಮದಿಂದ 4 ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ದೊರವಿಡಬೆೇಕನ. 
4. ಅಜೆೈವಿಕ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು 4 ದಿನ್ಗಳ ನ್ಂತ್ರ ಫಸ್ಟೆ ಇನ ಫಸ್ಟೆ ಓಟ್  ಅಭಲಯಸವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ್ನೆಯ 

ದಿನ್ದ ಕಸವನ್ನು ಮೊದಲ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಬೆೇಕನ 
5. ಜೆೈವಿಕ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಯಲವುದೆೇ ಮಲನ್ವ ಸಂಪ್ಕಮವಿಲ್ಾದೆ ಗೆೊಬ್ಬರಕಲ್ಗಿ ಅಥವಲ ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ್ ಸಲಥವರಕೆ್ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕನ.  
6. ಗೃಹಉಪ್ಯೇಗಿ ಅಪಲಯಕಲರಿ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ದಿನ್ವೆೇ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ರಿಸನವ ಸೌಲ್ಭ್ಯಕೆ್ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕನ.  
7. ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದೆೇ ದಿನ್ CBWTFಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ 24 

ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಸ್ರಿಸಬೆೇಕನ.  
8. ULB ಅಥವಲ GP, CBWTF ನ್ ಯಲವುದೆೇ ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಾದಿದದರೆ, ಮಲಗಮಸೊಚ್ಚಗಳಲಿಾ ಶಿಫಲರಸನ 

ಮಲಡಿದಂತ್ೆ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಆಳವಲಗಿ ಹೊತ್ನಹಲಕನವುದನ. 
9. ಪ್ರತಿದಿನ್ದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಚ್ಚೇಲ್ದಲಿಾ ಅಥವಲ ನೆಲ್ದ ಮೆೇಲ್ೆ ಗನರನತಿಸಲ್ಲದ ದಿನಲಂಕದಂತ್ೆ ಸಂಗರಹಿಸಬೆೇಕನ 



  

10. ಇದನ್ನು ಸಲಧ್ಯವಲದಷ್ನೆ 4 ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 4 ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ಮನಟೆದೆ / ತ್ೆರೆಯದೆ ಸಂಗರಹಿಸಬೆೇಕನ 

11. ವಿಂಗಡಣೆಗಲಗಿ ಫಸ್ಟೆ ಇನ ಫಸ್ಟೆ ಓಟ್ ಅಭಲಯಸವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕನ; ಪ್ರತಿದಿನ್ ಕನಿಷ್ಠ 4 ದಿನ್ಗಳಷ್ನೆ ಹಳೆಯದಲದ 
ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬೆೇಕನ. ಸಲಧ್ಯವಲದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶಲಖದ ಮೊಲ್ಕ ವೆೈರಸ್ಟ ಅನ್ನು ಕೆೊಲ್ಾಲ್ನ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಾ 
ಇರಿಸಬ್ಹನದನ 

12. ವಿಂಗಡಿಸನವ ಸಥಳವನ್ನು ಚೆನಲುಗಿ ಗಲಳಯಲಡನವ ಜಲಗವನ್ನು ಆಯನದಕೆೊಳಳಬೆೇಕನ



  

 

ಒಣ ತ್ರಾಜ್ಾ ಸಾಂಸಾರಣರ ಕ ೋಾಂದಾದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬ ೋಕರದ ಕರಳಜಿಗಳು: 

   

 

1. ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಘಟಕದ ಪ್ರವೆೇಶದಲವರದಲಿಾ ಟಚ್-ಫ್ರೇ ಹಲಯಂಡ ಸಲಯನಿಟೆೈಸೆೇಶನ ಸೆೆೇಷ್ನ ಅಥವಲ ಹಲಯಂಡ ವಲಶ್ 
ಸೆೆೇಷ್ನ ಅನ್ನು ಸಲಥಪ್ಪಸಬೆೇಕನ 
(ನೆೊೇಡಿ::http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/Guidelines_dense_areas/English.pdf). 

2. ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಕೆೇಂದರವನ್ನು ಸಂಜೆ ಕೆಲ್ಸದ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ನತ ಬೆಳಗೆೆ ಕೆಲ್ಸ ಪಲರರಂಭಿಸನವ ಮೊದಲ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ್ 
ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ ಸೆೊೇಂಕನರಹಿತ್ಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ. 

3. ಹೆಚ್ನಿ ಸಂಪ್ಕಮ ಮಲಡನವ ಬಲಗಿಲ್ನಗಳು, ಕ್ತಟಕ್ತಗಳು, ಚ್ಚಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಲಯದಿಗಳನ್ನು ಸೆೊೇಪ್ ನಿೇರನ ಅಥವಲ ಆಲ್ೆೊ್ೇಹಲಲ್ 
ಆಧಲರಿತ್ ದಲರವಣದಿಂದ ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ 

4. 1% ಸೆೊೇಡಿಯಂ ಹೆೈಪೇಕೆೊಾೇರೆೈಟ್ ಅಥವಲ ಫ್ೇನಲಲಿಕ್ ಸೆೊೇಂಕನನಿವಲರಕಗಳನ್ನು ಬ್ಳಸಿ ನೆಲ್ವನ್ನು 
ಸೆೊೇಂಕನರಹಿತ್ಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ. 

5. ಕೆೇಂದರದಲಿಾ ಬ್ಳಸನವ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು 1% ಸೆೊೇಡಿಯಂ ಹೆೈಪೇಕೆೊಾೇರೆೈಟ್ ಅಥವಲ 
ಆಲ್ೆೊ್ೇಹಲಲ್ ಆಧಲರಿತ್ ದಲರವಣದಲಿಾ ನೆನೆಸಿದ ಲಿನಿನ / ಹಿೇರಿಕೆೊಳುಳವ ಬ್ಟೆೆಯಂದ ದಿನ್ಕೆ್ ಎರಡನ ಬಲರಿ ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ 

6. ಲ್ೆೊೇಹದ ಮೆೇಲ್ೆೈಗಳಲದ ಡೆೊೇರ್ ಹಲಯಂಡಲ್್, ಸೆಕನಯರಿಟ್ಟ ಲ್ಲಕ್್, ಕ್ತೇಗಳು ಇತ್ಲಯದಿಗಳಗಳನ್ನು ಬಿಾೇಚ್ ಮಲಡಲ್ಲಗದ ಕಲರಣ 
ಆಲ್ೆೊ್ೇಹಲಲ್ ಆಧಲರಿತ್ ದಲರವಣದಿಂದ ಶನದದಗೆೊಳಸಬೆೇಕನ 

7. ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಸನವ ಮೊದಲ್ನ, ಕೆಲ್ಸಗಲರನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ೊಟನಗಳು, ಹೆವಿ ಡೊಯಟ್ಟ ಕೆೈಗವಸನಗಳು ಮತ್ನತ ಟ್ಟರಪ್ಲ್-ಲ್ೆೇಯರ್ 
ಮಲಸ್ಗಳನ್ನು ಧ್ರಿಸಬೆೇಕನ. 

http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/Guidelines_dense_areas/English.pdf


  

13. ಶನಚ್ಚಗೆೊಳಸನವ ಕಲಯಲಮಚ್ರಣೆಯ ನ್ಂತ್ರ, ಬ್ಳಸಿದ ಬಿಸಲಡಬ್ಹನದಲದ PPE ಅನ್ನು ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ದಲಿಾ ಹಲಕಬೆೇಕನ. 
ಮರನಬ್ಳಕೆ ಮಲಡಬ್ಹನದಲದ ಮಲಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆೈಗವಸನಗಳು ಮತ್ನತ ಬ್ೊಟನಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಿಗಿನ್ ಸಲಬ್ೊನ್ನ ನಿೇರಿನಿಂದ ಚೆನಲುಗಿ 
ತ್ೆೊಳೆದನ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧ್ಮ ದಿನ್ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಾ ಒಣಗಲ್ನ ಬಿಡಬೆೇಕನ. 

14. ಸೊಕತವಲದ PPE ಇಲ್ಾದೆ ಯಲವುದೆೇ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ವಯಕ್ತತಯನ್ನು ಸಂಸ್ರಣಲ ಕೆೇಂದರಕೆ್ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲ್ನ ಅನ್ನಮತಿಸಬಲರದನ. 

 

 

ಸಥಳಿೋಯ ನ್ಗರ ಸಾಂಸ ಥಗಳು ಮತ್ುೆ ಗರಾಮ ರ್ಾಂಚರಯತಿಗಳ ಕತ್ಭವಾಗಳು: 

ಸಥಳೇಯ ನ್ಗರ ಸಂಸೆಥಗಳು ಮತ್ನತ ಗಲರಮ ಪ್ಂಚಲಯತಿಗಳು COVID-19 ಶಂಕ್ತತ್ ವಯಕ್ತತಗಳಗೆ ಕಲವರಂಟೆೈನ ಕಲಯಂಪ್ ಗಳು /  
ಕಲವರಂಟೆೈನ ಹೆೊೇಮ್ಸ್ / ಹೆೊೇಮ್ಸ ಕೆೇರ್ ನಿಂದ ಬ್ರನವ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಲಗಿ ಸಂಗರಹಿಸನವುದನ 
ಮತ್ನತ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವುದನ್ನು ಖಲತಿರಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದನ. ಅವರ ಕತ್ಮವಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪ್ಟ್ಟೆ ಮಲಡಲ್ಲಗಿದೆ: 
 

 ಪ್ರತಿ ಕಲವರಂಟೆೈನ ಕಲಯಂಪ್ ಗಳು/ಕಲವರಂಟೆೈನ ಹೆೊೇಮ್ಸ್/ಹೆೊೇಮ್ಸ-ಕೆೇರ್ ಬ್ಗೆ ೆ ಸಥಳೇಯ ಆಡಳತ್ದೆೊಂದಿಗೆ ಮಲಹಿತಿ 
ಲ್ಭ್ಯವಿರಬೆೇಕನ ಮತ್ನತ ಕಲಲ್ಕಲಲ್ಕೆ್ SPCB ಗಳಗೆ ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದ ಪ್ಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕನ; 

 ಕಲವರಂಟೆೈನ ಶಿಬಿರಗಳಲಗಿದದಲಿಾ, ULB ಗನರನತಿಸಿದ ಸಲಮಲನ್ಯ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣೆ ಮತ್ನತ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ 
ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳು (CBWTF ಗಳು) ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ನೆೇರವಲಗಿ ಸಂಗರಹಿಸನತಿತದೆಯೆ ಎಂದನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳ. 
ಕಲವರಂಟೆೈನ ಕಲಯಂಪ್ ಗಳಂದ ಬ್ರನವ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು CBWTFಗಳ ಕರೆ ಆಧಲರದ ಮೆೇಲ್ೆ 
ತ್ೆಗೆದನಕೆೊಳಳಲ್ಲಗನತ್ತದೆ. ಕಲವರಂಟೆೈನ ಶಿಬಿರಗಳಲಿಾ CBWTF ಆಪ್ರೆೇಟನ್ಮ ಸಂಪ್ಕಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ; 

 CBWTF ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಲರ ಸೆೇರಿದಂತ್ೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬ್ಲ್, ಭ್ದರತ್ೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ; 
 ಸಥಳೇಯ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಲಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆ / ಮನೆಯ ಆರೆೈಕೆ ಅಥವಲ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಶೆೇಖರಣಲ 

ಕೆೇಂದರಗಳಂದ ಅಥವಲ ಮನೆ ಬಲಗಿಲಿನಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಲದ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮವಲಗಿ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ 
ಮಲಡಲ್ನ ULB / GP CBWTF ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ಅನ್ನು ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ತದೆ; ಈ ನಿಟ್ಟೆನ್ಲಿಾ ULB / GP CBWTF ಜೆೊತ್ೆ 
ಒಪ್ಪಂದ ಮಲಡಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕನ. 

 ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆಗಳು / ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ ನಿಂದ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಲಗಿ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ 
ಮಲಡಲ್ನ ಅನ್ನಕೊಲ್ವಲಗನವಂತ್ೆ ULB/GP ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಆಯೆ್ಗಳನ್ನು ರೊಪ್ಪಸನತ್ತದೆ; 
o ಅಧಿಕೃತ್ ತ್ರಾಜ್ಾ ಸಾಂಗರಾಹಕರನ್ುು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ರಾಜ್ಾವನ್ುು ಮನ  ಬರಗಿಲ್ಲಾಂದ ಸಾಂಗಾಹಿಸಲು  ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳಿಿ 

ಮತ್ುೆ  CBWTF ಸಾಂಗಾಹಣರ ಸಥಳಗಳಿಗ  ಶ ೋಖರಿಸಿದ ತ್ರಾಜ್ಾವನ್ುು ವಗರಭಯಿಸುವುದು; ಮತ್ುೆ / ಅಥವರ  
 ಕರಾರಾಂಟ ೈನ್ ಮನ ಗಳ ಸಾಂಖ ಾ / ಹ  ೋಾಂಕ ೋರ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಂಖ ಾ ಕಡಿಮೆ ಇದದರ , ULB ಗಳು CBWTFಗಳನ್ುು ಸ ೋವ ಗಳಲಿ್ಲ 

ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳಿಬಹುದು.  
 ಕಲವರಂಟೆೈನ ಶಿಬಿರ ಅಥವಲ ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ ನಿವಮಹಿಸನವ ಜ್ವಲಬಲದರಿಯನತ್ ವಯಕ್ತತಗಳಗೆ ಹಳದಿ ಬ್ಣಣದ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳನ್ನು 

(BMWಗಳು ಗೆೊತ್ನತಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ) ಒದಗಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ, ಅಂತ್ಹ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳನ್ನು CBWTF ಮೊಲ್ಕ ಒದಗಿಸಬ್ಹನದನ.  
 ULB/GP ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಗಲಗಿ ರಲಜ್ಯ ಮಲಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಯಂದಿಗೆ ಸಂಯೇಜಿಸಬೆೇಕನ:: 



  

o ಒಂದನ ವೆೇಳ  ೆ ULB ಅಥವಲ ಜಿಪ್ಪ CBWTFಗಳನ್ನು ಹೆೊಂದಿರದ ರಲಜ್ಯಕೆ್ ಸೆೇರಿದದರೆ ಅಥವಲ CBWTFಗಳಗೆ 
ಪ್ರವೆೇಶವಿಲ್ಾದ ಗಲರಮಿೇಣ ಅಥವಲ ದೊರದ ಪ್ರದೆೇಶದಲಿಾ ನೆಲ್ೆಗೆೊಂಡಿದದರೆ, BMW ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ 
ನಿಬ್ಂಧ್ನೆಗಳ ಪ್ರಕಲರ COVID -19 ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡಲ್ನ ಯಲವುದೆೇ ಅಸಿತತ್ವದಲಿಾರನವ ಆಸಪತ್ೆರಯ 
ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಬ್ಹನದನ. ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ನಿವಮಹಣಲ ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ವೆೇಳಲಪ್ಟ್ಟೆ II ರಲಿಾ 
ಸೊಚ್ಚಸಲ್ಲದ ಮಲನ್ದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಲರ ಹಳದಿ ವಗಮದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡಲ್ನ ಆಳವಲದ ಮನಚ್ಿಲ್ಪಡನವ 

ಗನಂಡಿಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಲ್ನ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬ್ಹನದನ. 
ಹಳದಿ ಬ್ಣಣ-ಸಂಕೆೇತ್ವುಳಳ (ದಹಿಸಲ್ಲಗದ) COVID-19 ತ್ಲಯಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಲದ ಸಂದಭ್ಮದಲಿಾ, ಅಸಿತತ್ವದಲಿಾರನವ 
TSDFಗಳಲಿಾ HW ದಹನ್ಕಲರಕಗಳನ್ನು ಬ್ಳಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಅದನ್ನು ನಿವಮಹಿಸಲ್ನ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆಯರಿ ಮತ್ನತ 
ಪ್ರತ್ೆಯೇಕವಲಗಿ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸಲ್ನ ವಯವಸೆಥಗಳನ್ನು ಖಲತಿರಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳ. 

 ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆಗಳಂದ / ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಂದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಂದ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ 
ಸಂಗರಹಕಲರರನ್ನು ಅಥವಲ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಶೆೇಖರಣಲ ಕೆೇಂದರಗಳಲಿಾ ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳವಲಿಾ ಯನಎಲಿಬ / ಜಿಪ್ಪ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸನತ್ತದೆ: 

o ತ್ರಾಜ್ಾ ಶ ೋಖರಣರ ಕ ೋಾಂದಾಗಳಲಿ್ಲ ಅಥವರ ಕರಾರಾಂಟ ೈನ್ ಮನ ಗಳಿಾಂದ  ಅಥವರ ಹ  ೋಾಂಕ ೋರ್ ನ್ ಮನ  ಬರಗಿಲ್ಲನಿಾಂದ 

ತ್ರಾಜ್ಾ ಸಾಂಗಾಹದಲಿ್ಲ ತ್  ಡಗಲು ರ್ಾತ್ ಾೋಕ ಕರಮಿಭಕರ ತ್ಾಂಡವನ್ುು ರಚಿಸುವುದು. 
o ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯೇಜಿತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಲತ್ರ ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆಗಳಂದ ಅಥವಲ ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ 

ನಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸನತ್ಲತರೆ ಎಂದನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳ. 
o ನೆೈಮಮಲಿಯೇಕರಣದ ವಿಧಲನ್ಗಳು, ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹಣೆ, ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ನಿವಮಹಿಸಲ್ನ 

ಮನನೆುಚ್ಿರಿಕೆ ಕರಮಗಳಗಲಗಿ CBWTF ಆಪ್ರೆೇಟರ್ ಗಳ ಮೊಲ್ಕ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ನಿವಮಹಿಸನವಲಿಾ 
ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹಕಲರರಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕನ. 

o ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆಗಳಂದ ಅಥವಲ ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ ಕೆೇಂದರಗಳಂದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ನಿವಮಹಿಸನವ ಮತ್ನತ ಸಂಗರಹಿಸನವಲಿಾ 
ತ್ೆೊಡಗಿರನವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೊರನ-ಪ್ದರದ ಮಲಸ್ಟ್ ಗಳು, ಸಲಪಾಶ್-ಪ್ರರಫ್ ಏಪ್ರನ / ನಿಲ್ನವಂಗಿಗಳು, ಹೆವಿ ಡೊಯಟ್ಟ 
ಕೆೈಗವಸನಗಳು, ಗನಂಬ್ೊಟ್ ಗಳು ಮತ್ನತ ಸನರಕ್ಷತ್ಲ ಕನ್ುಡಕಗಳಂತ್ಹ ಸಲಕಷ್ನೆ ರಕ್ಷಣಲ ಸಲಧ್ನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕನ. 
ಕಲವರಂಟೆೈನ ಕೆೇಂದರ / ಕಲವರಂಟೆೈನ ಹೆೊಂದಿರನವ ಮನೆಗಳು / ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ / ತ್ಲಯಜ್ಯ ಶೆೇಖರಣಲ ಕೆೇಂದರಗಳಂದ 
ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸನವಲಗ ಈ PPE ಗಳನ್ನು ಸಲವಮಕಲಲಿಕವಲಗಿ ಧ್ರಿಸಬೆೇಕಲಗನತ್ತದೆ. 

o ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಲಗಣೆಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಲದ ಬ್ಂಡಿಗಳು / ಟಲರಲಿಗಳು / ವಲಹನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ಟ್ಟರಪ್ 
ನ್ಂತ್ರ 1% ಹೆೈಪೇಕೆೊಾೇರೆೈಟ್ ಅನ್ನು ವಲಹನ್ಗಳ ಮೆೇಲ್ೆ ಸಿಂಪ್ಡಿಸನವುದನ್ನು ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳ. 

o ಕಲವರಂಟೆೈನ ಕೆೇಂದರಕೆ್ ಅಥವಲ ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ ಗೆ ಬ್ರನವ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗಲರಹಕರನ ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳಗೆ ಮತ್ನತ ಬ್ಳಸನವ 
ಡಬ್ಬಗಳಲಿಾ ಸೆೊೇಂಕನ ನಿವಲರಕವನ್ನು (1% ಹೆೈಪೇಕೆೊಾೇರೆೈಟ್ ದಲರವಣ) ಸಿಂಪ್ಡಿಸಬೆೇಕನ ಎಂದನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳ. 

 ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸಲ್ನ/ಸಂಗರಹಿಸಲ್ನ ಸಲಮಲನ್ಯ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಶೆೇಖರಣಲ ಕೆೇಂದರಗಳನ್ನು ಸಲಥಪ್ಪಸಿ (BMW 
ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಪ್ರಕಲರ). ಈ ಉದೆದೇಶಕಲ್ಗಿ, ಅಸಿತತ್ವದಲಿಾರನವ ಧ್ಲ್ೆೊೇಸ್ಟ / ಒಣ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಣಲ ಕೆೇಂದರಗಳು 
ಯಲವುದನಲುದರೊ ಸೊಕತವಲಗಿ ಪ್ರಿವತಿಮಸಬ್ಹನದಲದರೆ. ಇಲಿಾ ಸಂಗರಹವಲಗನವ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಕ್ಷಣ 
ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡಬೆೇಕನ. 



  

 ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆಗಳಂದ ಅಥವಲ ಹೆೊೇಂಕೆೇರ್ ನಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಲದ ಸಲಮಲನ್ಯ ಘನ್ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು SWM ನಿಯಮಗಳು, 
2016 ರ ಪ್ರಕಲರ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡಬೆೇಕನ. 

 CBWTFಗಳು ಮತ್ನತ CBWTFಗಳಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು COVID -19 ಐಸೆೊಲ್ೆೇಷ್ನ 
ವಲಡ ಮಗಳು, ಕಲವರಂಟೆೈನ ಶಿಬಿರಗಳು ಸೆೇರಿದಂತ್ೆ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಂದ ಉತ್ಪತಿತಯಲಗನವ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು 
ಸಂಗರಹಿಸನವುದನ, ಸಲಗಿಸನವುದನ, ಸಂಸ್ರಿಸನವುದನ ಮತ್ನತ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವುದನ ಆರೆೊೇಗಯ ಮೊಲ್ಸೌಕಯಮದ ಭಲಗವಲಗಿ 
ಅಗತ್ಯ ಸೆೇವೆಯೆಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ್ಹನದನ. 

 CBWTFಗಳ ಸನಗಮ ಕಲಯಲಮಚ್ರಣೆಗೆ ಅನ್ನಕೊಲ್ ಮಲಡಿಕೆೊಡನವುದನ. 
 ಪ್ರತಿದಿನ್ದ ತ್ಲಯಜ್ಯ ಸಂಗರಹಕಲ್ಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕೆೊಳಳಬೆೇಕನ: 

o ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಸ್ಟ ಒಪ್ಪ ತ್ಯಲರಿಸನವುದನ 
o ಇಲ್ಲಖೆ / ಯನಎಲ್ ಬಿ ಮಟೆದಲಿಾ ಎಸ್ಟ ಒಪ್ಪಯ ಅನ್ನಷ್ಲಠನ್ವನ್ನು ಮನನ್ುಡೆಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಮೆೇಲಿವಚಲರಣೆ ಮಲಡಲ್ನ 

ನೆೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯನ್ನು ನೆೇಮಿಸನವುದನ. 
o ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಲಮಲಜಿಕ ದೊರ ಮತ್ನತ ಪ್ರಮನಖ ಮನನೆುಚ್ಿರಿಕೆಗಳ ಬ್ಗೆ ೆದೃಷ್ಟೆಕೆೊೇನ್ ಒದಗಿಸನವುದನ. 
o ಹಲಯಂಡೆೆಲ್್ ಥಮಲಮಮಿೇಟಗಮಳನ್ನು ಖರಿೇದಿಸಿ ಮತ್ನತ ವರದಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಲಡನವಲಗ ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ್ 

ಥಮಮಲ್ ಸಿ್ರೇನಿಂಗ್ ಮಲಡನವುದನ. 
o ಪ್ರತಿದಿನ್ದ ನೆೈಮಮಲ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಲದ ರಕ್ಷಣಲತ್ಮಕ ಮತ್ನತ ಕೆಲ್ಸದ ಸಲಧ್ನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದನ. 
o ಯಲವುದೆೇ ಕೆಲ್ಸಗಲರ ಜ್ವರದಿಂದ ಅಥವಲ COVID ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಯಲವುದೆೇ ರೆೊೇಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ೆಂದಿಗೆ 

ಕಂಡನಬ್ಂದಲಿಾ, ಅವನ್ನ / ಅವಳನ್ನು ಸಲ್ಹೆಗಲಗಿ ಆರೆೊೇಗಯ ಕೆೇಂದರಕೆ್ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕನ. 
o 55 ವಷ್ಮಕ್ತ್ಂತ್ ಹೆಚ್ನಿ ವಯಸಿ್ನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಲಮಲನ್ಯ ಸಿಥತಿಗೆ ಬ್ರನವವರೆಗೆ ಕೆಲ್ಸಕಲ್ಗಿ ವರದಿ ಮಲಡದಂತ್ೆ 

ಸೊಚ್ಚಸಬೆೇಕನ. 
o ಪ್ರತಿ ವಲಡ ಮನ್ಲಿಾ ಕರೆೊೇನಲದ ಬ್ಗೆ ೆ ಜಲಗೃತಿ ಮೊಡಿಸನವ ರೆೇಡಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಲಡಬೆೇಕನ, ಇದನ 

ರೆೊೇಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳು, ಹರಡನವುದನ್ನು ತ್ಡೆಯನವ ಕರಮಗಳು, ರೆೊೇಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡನಬ್ಂದರೆ ಸಂಪ್ಕ್ತಮಸಲ್ನ 
ಸಹಲಯವಲಣಿ ಸಂಖೆಯ, ಬ್ಳಸಿದ ಮಲಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೆೇಗೆ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವುದನ ಮತ್ನತ ಸೆೊೇಂಕ್ತತ್ / ಕಲವರಂಟೆೈನ 
ಮನೆಗಳಂದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಹೆೇಗೆ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡನವುದನ ಎಂಬ್ನದರ ಬ್ಗೆ ೆಇರಬೆೇಕನ. 

o ಕಲಮಿಮಕರನ ಗನಂಪ್ುಗಳಲಿಾದದರೆ, ಸಣಣ ಗನಂಪ್ುಗಳನ್ನು ನಿವಮಹಿಸಿ ಮತ್ನತ ದಿನ್ದಿಂದ ದಿನ್ಕೆ್ ಒಂದೆೇ ಗನಂಪ್ಪನ್ಲಿಾರಿ, 

ಇದರಿಂದ ಯಲರಲದರೊ COVID-19 ನಿಂದ ಅನಲರೆೊೇಗಯಕೆ್ ಒಳಗಲಗಿದದರೆ, ಜೆೊತ್ೆಯಲಿದದ ಇತ್ರರನ್ನು 
ಗನರನತಿಸನವುದನ ಮತ್ನತ ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮಲಡನವುದನ ಸನಲ್ಭ್ವಲಗನತ್ತದೆ 

o ಸಥಳೇಯ ಏಜೆನಿ್ಗಳು / ಯನಎಲ್ ಬಿಗಳು ಸಥಳೇಯ ಸಿಥತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಕಲಯಮಸಲಧ್ಯತ್ೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ನಿವರಿ 
ಕರಮಗಳನ್ನು ತ್ೆಗೆದನಕೆೊಳಳಬ್ಹನದನ, ಆದರೆ ಈ ಕರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಲಠನ್ಗೆೊಳಸನವಲಗ ಈ ಮಲಗಮಸೊಚ್ಚಗಳಲಿಾ 
ವಿವರಿಸಿರನವ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೆೇಕನ 

 



  

 

ರ್ಾತಿದಿನ್ದ ಕ ಲಸ ಮರಡುವ ನ ೈಮಭಲಾ ಸಿಬಬಾಂದಿಗ  PPE ಒದಗಿಸುವುದು :  

 
 

1. ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಯದಲಿಾ ಧ್ರಿಸಬೆೇಕಲದ ಏಪ್ರನ ಅಥವಲ ಕೆೊೇಟ್. 
2. ರಬ್ಬರ್ ಕೆೈಗವಸನಗಳು ಮತ್ನತ ಬ್ೊಟನಗಳನ್ನು ತ್ೆೊಳೆದನ ಒಣಗಿಸಬ್ಹನದನ ಮತ್ನತ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಲ ಗನಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 

ಹೆೊಂದಿರನತ್ತದೆ 
3. ಮರನಬ್ಳಕೆ ಮಲಡಬ್ಹನದಲದ ಬ್ಟೆೆ ಮಲಸ್ಗಳು, ಸನಮಲರನ 5 ರಿಂದ - 6. 

4. ಸಲಧ್ಯವಲದರೆ ಕಣಿಣನ್ ಕನ್ುಡಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬ್ಹನದನ 
5. ಸೆೊೇಪ್ ದರವ / ಸಲಯನಿಟೆೈಝೆರ್ ಬಲಟಲ್ / ಸೆೊೇಪ್ ಬಲಗಮಳು. 
6. ವಸನತಗಳು ಮತ್ನತ ಮೆೇಲ್ೆೈಗಳನ್ನು ಸೆೊೇಂಕನರಹಿತ್ಗೆೊಳಸಲ್ನ ಆಲ್ೆೊ್ೇಹಲಲ್ ಆಧಲರಿತ್ ದಲರವಣ ಅಥವಲ ಬಿಾೇಚ್ ದಲರವಣ 

ಮತ್ನತ ಸೆರೇ ಅಥವಲ ಬಲಟಲ್ ಗಳನ್ೊು ನಿೇಡನವುದನ. 
7. ಬ್ಳಸಿದ ಮಲಸ್ಗಳನ್ನು, ಬಿಡಿ ತ್ಲಜಲ ಮಲಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ನತ ಹೆಚ್ನಿವರಿ ಜೆೊೇಡಿ ಬ್ಟೆೆಗಳನ್ನು ಒಯಯಲ್ನ ಕೆೈ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳನ್ನು 

ನಿೇಡನವುದನ. 
8. ನ್ಗರ / ಪ್ಟೆಣದಲಿಾ ಚ್ಲಿಸಲ್ನ ಅನ್ನವು ಮಲಡಿಕೆೊಡನವ ಗನರನತಿನ್ ಚ್ಚೇಟ್ಟ ನಿೇಡನವುದನ 

9. ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗ ೊಳಿಸ್ಲನ: 70% ಎಥ ನಯಲ್ ಆಧಯರಿತ ಆಲ ೊೊಹಯಲ್ ಅಥವಯ 

ಐಸ ೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಲ ೊೊೋಹಯಲ್ ಉಳಳ ಮೈಕ ೊೊೋಫ ೈಬರ್ ಬಟ್ ೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ನವುದನ. 
10. ಸೆೊೇಂಕ್ತತ್ / ಕಲವರಂಟೆೈನ ಮನೆಗಳಂದ ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಮನೆಗಳಂದ ಬ್ಯೇಮೆಡಿಕಲ್ 

ತ್ಲಯಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲ್ನ ಹಳದಿ ಚ್ಚೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕೆೊಡನವುದನ. 
 


