
ಕ  ೋವಿಡ್ 19

ಉಸಿರಾಟದ ಹನಿಗಳ
ಮ ಲಕ ಹರಡುತ್ತದ 

ಸ  ೋೋಂಕಿತ್ ವ್ಯಕಿತಗಳು ಕ ಮುು
ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಿದ
ಉಸಿರಾಟದ ಮ ಲಕ
ವ ೈರಾಣು ತ್ುೋಂಬಿದ ಹನಿಗಳನ್ುು
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುತ್ಾತರ .

ಕರ  ೋನಾ ವ ೈರಾಣು ಗಳ
ಮೋಲ್ ೈಗಳನ್ುು
ಸ  ೋೋಂಕುನಿವಾರಕಗ  ಳಿಸುವ್
ಮ ಲಕ ಕ  ರ  ನಾ ವ ೈರಾಣು
ಸಥಳಗಳನ್ುು
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗ  ಳಿಸಬಹುದು
62-71% ಆಲ್  ರೋಹಾಲ್
ಅಥವಾ 0.5% ಹ ೈಡ  ರೋಜನ್
ಪ ರಾಕ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ 0.1% 

ಸ  ೋಡಿಯೋಂಹ ೈಪೋಕ  ಲೋರ ೈ್

ಪರಸಪರ
ಸಪರ್ಶ ವಿಲಲದ

ತ್ಪಾಸಣ 

ಮೋನ್ು ಮಾರುಕಟ್ ೆಗ  ಕ  ೋವಿಡ್ -19 ಸ  ೋೋಂಕು ತ್ಗ್ಗಿಸುವಿಕ ಯ ಸಲಹ ಗಳು
ಕುಟುೋಂಬದ ಒಬಬ ಸದಸಯರನ್ುು

ಮೋನ್ು ಖರೋದಿಸಲು
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ  ಳಿಿ.

ಆವರಣ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಪ್ರದ ೇಶಗಳನತು 

ಸ್ಾಾನಿಟ ೈಸ್/ ಸ್  ೇೋಂಕತನಿವಾರಕಗ  ಳಿಸಿ.

ಜನಸೋಂದಣಿ
ಯನತು ತ್ಪ್ಪಿಸಿ

ಪ್ರವ ೇಶದಲಿಿ
ತಾಪ್ಮಾನವನತು

ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಿ

ಅಗತ್ಾ ವಿರತವವರಿಗ  
ಮಾತ್ರ ಪ್ರವ ೇಶವಿರಲಿ

ಸ್  ೇಪ್ ಮತ್ತು ನಿೇರಿನಿೋಂದ 
ಕ ೈಗಳನತು ತ  ಳ ಯಿರಿ,
ಅಥವಾ ಆಲ  ಕೇಹಾಲ್

ಆಧಾರಿತ್ ಹಾಾೋಂಡ್
ಸ್ಾಾನಿಟ ೈಜರ್/ಸ್  ೇೋಂಕತನಿ

ವಾರಕಳಿೋಂದಕ
ಸವರಿಕ  ಳಿಿ

.

ಸಕಾಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇನತ
ಮಾರಾಟದ ಸಮಯ ವಿರಲಿ. 

ಜವರ ಹಾಗತ ಇತ್ರ  ರ  ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರತವೋಂತ್ಹ ಯಾವುದ ೇ ವಾಕ್ತು ಗ  
ಪ್ರವ ೇಶ ನಿಷ ೇಧಿಸಿ 

ಐಸಿಎಆರ್- ಕ ೋೋಂದರ ಮತ್ಸಯ ತ್ೋಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಂಸ ಥ ಕ  ಚಿಿನ್ -29
ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಾರಾಟ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಖರೋದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗ್ಗ ತಿನಿುರ

ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅೋಂತ್ರವ್ನ್ುು
ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳಿಿ

ಕ ೈ ಸವಚ್ಚತ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ  ಳಿಿ. 

ಕ ೈಗವಸತಗಳು 
ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ

ಧರಿಸಿ

ಮಾರಾಟಗಾರರತ
ಮತ್ತು ಖರಿೇದಿದಾರರ

ನಡತವ 1 ಮೇ (3 

ಅಡಿ)

ಅೋಂತ್ರವಿರಲಿ



ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಕೆೊೀವಿಡ್ -19 (ಕೆೊರೆೊೀನಾ ವೆೈರಸ್)ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಾಗಿ

ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡಿ

ಗುಣಪಡಿಸ್ುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಡೆಗಟ್ುುವುದು ಉತತಮ

ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಸ್ಾಾನಿಟೆೈಜರ್ /
ಸ್ೊ ಿಂಕುನಿವಾರಕಗಳಿಂದ ಕೆೈಗಳನ್ುು ತೊಳೆೆಿರರಿ

ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳೆ ೆಿಂದಿಗೆ ಮ ನ್ುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತುತ
ದಿ ರ್ಘ ಕಾಲದ ಮ ನ್ುಗಾರಿಕೆ ಪರಯಾಣವನ್ುು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ವಾಕ್ತಗತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದಾತೆ ಇರಲಿ
ಮಾಸ್ಕಕ ಮತುತ ಕೆೈಗವಸ್ುಗಳನ್ುು ಬ್ಳಸಿ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ /ಭೌತಿಕ ಅಿಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ ಮತುತ ಜನ್ಸ್ಿಂದಣಿಯನ್ುು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮ ನ್ುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬ್ಳಸ್ುವ ಬ್ಲೆಗಳು
ಮತುತ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ುು
ಸ್ೊ ಿಂಕುನಿವಾರಕಾಗೊಳಸಿ



ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೆೊೀವಿಡ್ 19 ಸೆೊೀೋಂಕು ತಗಿಸಿುವಿಕೆ
ಸಲಹೆಗಳು

ಕೆೊೀವಿಡ್ 19

ಉಸಿರಾಟದ ಹನಿಗಳ
ಮೊಲಕ ಹರಡುತತದೆ

ಸೆೊೀೋಂಕಿತ ವಯಕಿತಗಳು ಕೆಮುು
ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಿದ
ಉಸಿರಾಟದ ಮೊಲಕ
ವೆೈರಾಣು ತುೋಂಬಿ ಹನಿಗಳನುು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಾತರೆ.

ಕರೆೊೀನಾ ವೆೈರಾಣು ಗಳ
ಮೀಲ್ೆೈಗಳನುು
ಸೆೊೀೋಂಕುನಿವಾರಕಗೆೊಳಿಸುವ
ಮೊಲಕ ಕೆೊರೆೊನಾ
ವೆೈರಾಣು ಸಥಳಗಳನುು
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸಬಹುದು
62-71% ಆಲ್ೆೊರೀಹಾಲ್
ಅಥವಾ 0.5% ಹೆೈಡೆೊರೀಜನ್
ಪೆರಾಕೆಸೈಡ್ ಅಥವಾ 0.1% 

ಸೆೊೀಡಿಯೋಂಹೆೈಪೀಕೆೊಿೀರ್

ಸ  ೋಪ್ ಮತ್ತು ನೋರಿನಿಂದ
ಕ ೈ ತ  ಳ ಯಲತ ಅಥವಾ 
ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಹಾಯಿಂಡ್
ಸಾಯನಟ ೈಜರ್/ಸ  ೋಿಂಕತನವಾಕಕ
ಗಳಿಂದ ತ  ಳ ಯಲತ ಮೋನತಗಾರಿಕ  
ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗ  ಸಲಹ  ನೋಡಿ.

ವ್ಯಕ್ತುಗತ್ ಸವಚ್ಛತ ಗ  ಆದಯತ  ಎಕಲಿ

ಮೋನತ,ಮಿಂಜತಗಡ್ ೆಯ ಮೋಲ 
ಕ ಮತುವ್ುದತ ಸಿೋನತವ್ುದತ
ಅಥವಾ ಉಗತಳುವ್ುದತ
ತ್ಪ್ಪಿಸಿ.

ಸ  ೋಿಂಕತ
ನವಾಕಕ/ಸ  ೋಪ್ಪನಿಂದ

ಮೋನತಗಾರಿಕಾ
ದ  ೋಣಿಯ

ಹ  ಕ/ಒಳಭಾಗ, 

ಬ್ಲ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ಕ
ಉಪಕಕಣ ಗಳನತು

ತ  ಳ ಯಿರಿ.

ಎಚಚರವಾಗಿರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ

ಪರವ ೋಶದಲಿಿ ಹ ಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕಾಕಗಿ ತ್ಪಾಸಣ 
ಎಲಾಿ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳು ಆರ  ೋಗಯವಾಗಿದಾಾರ ಮತ್ತು ಜವಕಲಕ್ಷಣಗಳಿಂತ್ಹ ಯಾವ್ುದ ೋ ರ  ೋಗಲಕ್ಷಣವಿಲಿ ಎಿಂದತ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ  ಳಿ

ಐಸಿಎಆರ್- ಕೆೀೋಂದರ ಮತಸಯ ತೋಂತರಜ್ಞಾನ ಸೋಂಸ ಥೆ ಕೆೊಚ್ಚಚನ್ -29

ಶತದಧ/ಸವಚ್ಿ ಕಕ್ಷಣಾತ್ುಕ
ಬ್ಟ ೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕಕ
,ಹ ಡ್ ಗ ೋರ್, ಕ ೈ ಗವ್ಸತ
ಗಳನತು ಧರಿಸಿ

ಕನಷ್ಠ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ 
ಮೋನತಗಾರಿಕ ಯನತು ನವ್ವಹಿಸಿ

ಕ ೈ ಸವಚ್ಿತ  ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ  ಳಿ

ಧ ಮಪಾನ, ತ್ಿಂಬಾಕತ
ಅಗಿಯತವ್ುದನತು ಮತ್ತು

ಉಗತಳುವ್ುದನತು ತ್ಪ್ಪಿಸಿ.



ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಕ  ೋವಿಡ್ -19 (ಕ  ರ  ೋನಾ ವ ೈರಸ್) ನಿಯಂತ್ರಣಕಕಾಗಿ

ಪ್ರವೆೀಶವನುು ನಿಬಾಂಧಿಸಿ

ಮೀನು ತುಂಬಿಸುವ / ಇಳಿಸುವ
ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ಮತಿಗೆೊಳಿಸಿ

ಜನಸಂದಣಿ ಇರಬಾರದು

Be Clean

ಸವಚಛವಾಗಿ ಇರಿ ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಿ ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡಿ
ಗುಣಪ್ಡಿಸುವುದಕ್ಕಂತ ತಡೆಗಟ್ುುವುದು ಉತತಮ

Prepared by : Smt.Renuka V, Dr. Toms C. Joseph & Dr. Prajith K K

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಭೌತಿಕ ಅಂತರವನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಿಿ
ವಯಕ್ತಗತ ಸವಚಛತೆಗೆ ಆದಯತೆ ಇರಲಿ

ಮೀನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನ ಮತುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು
ಸೆೊೀಂಕುರಹಿತಗೆೊಳಿಸಿ ಮಾಸ್ಕಕ ಮತುತ ಕೆೈಗವಸುಗಳನುು ಬಳಸಿ



ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ಕ್ರೀನಂಗ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ

ಕೆ ೀವಿಡ್ 19 ಉಸ್ಕರಾಟದ
ಹನಗಳ ಮ ಲ್ರ್
ಹರಡುತತದೆ

ಯಾವಾಗಲ್ ಆಲೆ ್ೀಹಾಲ್
ಅದರಿತ ಸ್ಾಾನಟೆೈಜರ್/
ಸ್ೆ ೀಂರ್ುನವಾರರ್ನಂದ

ಕೆೈಯನ್ುು ತೆ ಳೆಯಿರಿ ಅಥವ
ಸ್ಾಬ ನ್ು ಮತುತ ಶುದಧ
ನೀರಿನಂದ ತೆ ಳೆಯಿರಿ.

ಮುಖ್ಾ ಪರವೆೀಶದ
ಹಂತದಲ್ಲಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ್ ತಾಪಮಾನ್ದ
ತಪಾಸಣೆ ಗಾಗಿ

ಎಲ್ಲರನ್ುು ಒಳಪಡಿಸ್ಕ

ಯಾರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೆೇಕನ :
• ಕಛೆೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ• ಕಾರ್ಮಿಕರನ (ಕಚ್ಾಾವಸನುಗಳನ್ನು

ಸಿವೇಕರಿಸನವವರನ, ಪೂವಿ ಸಂಸಕರಣೆ
ಸಂಸಕರಣೆ, ಶೇತಗಾರ, ಯಂತರಗಳ ಮನಖ್ಯ ಕೆೊಠಡಿ,
ವಿಸರ್ಿನಾ ಘಟಕ ದ ಮೇಲ್ವವಚ್ಾರಕರನ
ನೇರನ ಶನದಿಧೇಕರಿಸನವ ಮೇಲ್ವವಚ್ಾರಕರನ)

ಎಲ್ವಿ :
•ಬ್ಟ್ೆೆ ಬ್ದಲ್ವಸನವ ಕೆೊೇಣೆ
•ವಿಶಾರಂತಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳು
• ಕಛೆೇರಿ ಕೆೊಠಡಿಗಳು
ಯಂತರ ಕೆೊಠಡಿಗಳು

ರ್ಮೇನ್ನ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ ಗಳಲ್ವಿ ಕರೆೊೇನಾ ವೆೈರಾಣನ ಹರಡನವುದನ್ನು ತಡೆಗಟೆಲನ
ಮೊಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳು

ಕಾರ್ಮಕರ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಥಳಗಲ್ಲಲ
ರ್ನಷ್ಟ 1 ರ್ಮೀಟರ್ (3 ಅಡಿ)  

ಅಂತರವನ್ುು ನವಕಹಿಸ್ಕ. 
ರ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ ಎಲಾಲ
ಕಾರ್ಮಕರ್ರು ಮಾಸ್ಕ್

ಧರಿಸಬೆೀರ್ು.

ಸ್ೆ ೀಂಕಿತ ವಾಕಿತಗಳು ಕೆಮುು
ಅಥವಾ ಉಸ್ಕರಾಡಿದ
ಉಸ್ಕರಾಟದ ಮ ಲ್ರ್
ವೆೈರಾಣು ತುಂಬಿದ
ಹನಗಳನ್ುು ಬಿಡುಗಡ್ೆ
ಮಾಡುತಾತರೆ.
ರ್ರೆ ೀನಾ ವೆೈರಾಣು ಗಳ
ಮೀಲೆೈಗಳನ್ುು
ಸ್ೆ ೀಂರ್ುನವಾರರ್ಗೆ ಳಿಸುವ
ಮ ಲ್ರ್ ಕೆ ರೆ ನಾ ವೆೈರಾಣು
ಸಥಳಗಳನ್ುು
ನಷ್ಕ್್ರಯಗೆ ಳಿಸಬಹುದು
62-71% ಆಲೆ ್ೀಹಾಲ್
ಅಥವಾ
0.5% ಹೆೈಡ್ೆ ರೀಜನ್
ಪೆರಾಕೆಸೈಡ್ ಅಥವಾ 0.1% 

ಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಹೆೈಪೀಕೆ ಲೀರೆೈ್ ಐಸ್ಕಎಆರ್- ಕೆೀಂದರ ಮತಸಯ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಸಂಸ್ ಥೆ
ಕೆ ಚ್ಚಿನ್ -29

ಜನ್ ಸಂಪಕಿಕಸುವ ಎಲ್ಲ
ಪರದೆೀಶಗಳನ್ುು ಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ
ಹೆೈಪೀಕೆ ಲೀರೆೈ್ನೆ ಂದಿಗೆ
ಸ್ಕಂಪಡಿಸ್ಕ ಅಥವ ಒರೆಸ್ಕ.

ಸ್ಾಮಾಜಿರ್/ಭೌತಿರ್ ಅಂತರವನ್ುು ದ ರವನ್ುು ಕಾಪಾಡಿಕೆ ಳಿಿ ಎಲಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ುು ಸ್ಾಾನಟೆೈಸ್ಕ/ಸ್ೆ ೀಂರ್ುನವಾರರ್
ಗೆ ಳಿಸ್ಕ

• ಖ್ರಿೇದಿದಾರರನ / ಸಂದಶಿಕರನ
/ಭದರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಎಲಿ್ವ:
• ಪೂವಿ-ಸಂಸಕರಣಾ ಕೆೊೇಷ್ೆಕಗಳು
• ಸಂಸಕರಣಕೆೊೇಷ್ೆಕಗಳನ್ನು(ಟ್ೆೇಬ್ಲ್)

ಸಂಸಕರಿಲಾಗನತಿುದೆ.                                       

IQF ಕನೆವೇಯರ್/ಬೆಲನೆಗಳು
• ಪಾಯಕೆೇಜಂಗ್ ಪರದೆೇಶಗಳು

ಎಲ್ವ:ಿ
ಹೆೊರಗಿನ್ ಬಾಗಿಲನಗಳು

• ಸನತುಮನತುಲ್ವನ್ ಪರದೆೇಶ
(ಊಟದ ಕೆೊಠಡಿ, ವಿಶಾರಂತಿ
ಕೆೊಠಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ
ಕಾವಟಿರ್ಸಿ)
• ವಾಹನ್ಗಳು
• ಪರವೆೇಶ ದಾವರ

•ಭದರತಾ ಕೆೊಠಡಿ

ಕೆೈಸವಚ್ಿತೆ ಯನ್ುು ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸ್ಕಕೆ ಳಿಿ



ಸಮುದ್ರಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್ -19 (ಕೆ ರೆ ೋನಾ ವೆೈರಸ್) ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಕಗಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ುು ಸಂದರ್ಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ುು ರ್ಮತಿಗಯೊಳಿಸಿ

ಜ್ವರ ತ್ರಹದ ರಯೊೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ುು ಗುರುತ್ು ಹಚ್ಚಿ ದೊರವಿಡಿ

ವೆಕ್ತುಗತ್ ಸವಚ್ಛತಯಗಯ ಆದೆತಯ ಇರಲಿ ಮತ್ುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಭೌತಿಕ
ಅಂತ್ರವನ್ುು ಕಾಪಾಡಿಕಯೊಳಿಿ

ಕಯಲಸದ ಸಮಯವನ್ುು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ವಾಹನ್ಗಳನ್ುು ಸಯೊೋಂಕುರಹಿತ್ಗಯೊಳಿಸಿ
ಹಾಗು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ರ್ಮೋನ್ು ಸಂಪಕ್ತಿಸುವ

ಮೆೋಲ್ಯೈಗಳು ಮತ್ುು ನಯಲವನ್ುು ಸಯೊೋಂಕುನಿವಾರಕಗಯೊಳಿಸಿ

ಸವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿ ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಿ ಆರಯೈಕಯ ಮಾಡಿ
ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ತಕಂತ್ ತ್ಡಯಗಟ್ುುವುದು ಉತ್ುಮ



ದೆೈನಂದಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಗೆ ಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ 
ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುು ಬ್ಳಸಿ, 
ಅಪರಿಚಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುು ತಪಿಸಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನುು ಸಾಬ್ೂನು ಮ್ತುು 
ನಿೀರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು 
ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 
ಮೊದಲು ಮ್ತುು ನಂತರ 
ಆಲೊಕೀಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ 
ಸೊೀಂಕುನಿವಾರಕವನುು ಬ್ಳಸಿ.

ಪರರ್ಾಣದ ಇತಿಹಾಸ, ಕೆಮ್ುಮ, ಜ್ವರ 
ಮ್ತುು ಶೀತ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರರು 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ 
ದೂರವಿರಿ.

ಕೆಮ್ುಮ ಮ್ತುು ಸಿೀನುವಾಗ ತಮ್ಮ 
ಮೊಣಕೆೈ ಯನುು ಅಡಡ ತರಬೆೀಕು 
ಮ್ತುು ಕೆೈಯನುು ತವರಿತವಾಗಿ 
ಸಾಾನಿಟೆೈಜ್ರ್/ಸೊಂಕುನಿೀವಾರಕಗ
ಳಂದ ಶುದಧಗೊಳಸಿ.

ಸಾಬ್ೂನಿನಿಂದ ಕೆೈ ತೊಳೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ 
ಕಣುು, ಮ್ೂಗು ಮ್ತುು ಬಾಯಿಯನುು 
ಮ್ುಟುುವುದನುು ತಪಿಸಸಿ.

ಮೀನು ಮ್ಳಗೆಗಳ ಪರದೆೀಶ ಅಥವಾ
ಮಾರುಕಟೆುಯಲ್ಲಿ  ಮೀನು ಖರಿೀದಿಸುವಾಗ 
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ನಿಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ 
ಭೌತಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕು .

ಕಡಲತಿೀರ ಮ್ತುು ತೆರೆದ 
ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಮೀನು ಅಥವಾ 
ಮ್ಂಜ್ುಗಡ್ೆಡಯ ಸಂಗರಹವನುು 
ತಪಿಸಸಬೆೀಕು.

ಮೀನು ತುಂಬಿಸುವಿಕೆ, ಮೀನು ಇಳಸುವಿಕೆ, 
ಮ್ಂಜ್ುಗಡ್ೆಡ ಮಶರಣ ಮ್ತುು ಪಾಾಕಂಗ್ 
ಸೆೀರಿದಂತೆ ಮೀನು ನಿವಾಹಣೆ ಕನಿಷ್ಠ 
ಸಂಪಕಾದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೆೀಕು.

ಸವಚಛ /ಸೊೀಂಕುರಹಿತ ಕಿೀನ್ ಕೆರೀಟ್ಸ್ 
/ ಇನು್ಲೆೀಟೆಡ್ ಪೆಟಿುಗೆಗಳು ಮ್ತುು
ಮೀನು ಪರಿಕರಗಳು ಬ್ಳಸಿ.

ಮೀನು ಮ್ಳಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಸ್ಕಕ ಕಡ್ಾಡಯವಾಗಿ 
ಬ್ಳಸಿ ಮ್ತುು ಪರತಿ ಮಾರಾಟದ ಮೊದಲು 
ಮ್ತುು ನಂತರ ಕೆೈಗಳಗೆ
ಸಾಾನಿಟೆೈಜ್ರ್/ಸೊೀಂಕುನಿವಾರಕ ಬ್ಳಸಿ.

ಸೊೀಪ್ ಮ್ತುು ನಿೀರಿನಿಂದ ಪರತಿ 
ಕಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಬೊೀಟ್ಸ ಡ್ೆಕ್ 
ಮ್ತುು ಪರಿಕರಗಳು ಸೊೀಂಕುರಹಿತಗೊಳಸಿ.

ವಾಕುಗತ ಸವಚಚತೆಗೆ ಆದಾತೆ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗು 
ಸವಚಛ ಮ್ತುು ಸಾವಸಯ ಆರೊೀಗಾದ 
ಹವಾಾಸಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳ.

ಐಸಿಎಆರ್- ಕೆೀಂದರ ಮ್ತ್ಯ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸಂಸೆೆ
ಕೊಚಿಚನ್ -29

ಕೊೀವಿಡ್-19   ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮ್ತುು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು
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