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కరోనా వ ైరస్
(COVID 19) వయాధి 

శ్యాసకోశ బిందువుల ద్ాారయ 
వయాపిసుత ింద్ి

కరోనా వ ైరస్ సో కిన వాకతత లత
దగ్గు లేద్ా ఉచ్ఛావాస శ్యాస
ద్ాారయ వ ైరస్ నిండని
త ింపరులను విడుదల
చ్ఛేసయత రు.

62-71% ఆలకహాల్
లేద్ా 0.5% హ ైడరో జన్
పెరయక్సైడ్ లేద్ా
0.1% సో డియిం హ ైపో కోో ర్సట్
తో ఉపరితలాలను
కిమిిసింహారక చ్ఛేయడిం
ద్ాారయ కరోనావ ైరసను
కియిారహితిం చ్ఛేయవచ్ుు

తాకకతిండా
పరిక్షలత 
చ్ఛెయాాలి

COVID-19 వయాపిత  నరోద్ానకి ఫిషింగ్హారబర్సై మరియుఫిష్ల్యిండింగ్ క ింద్ాో లలో
తీసుకొవలసిన జాగి్తతలత 

సయమాజిక 
దురయని 
పయట ించ్ఛాలి

కమిిం తపపకతిండా హారబర్సై
శుభో్పరచ్డిం లేద్ా కిమిిసింహారిం 

చ్ఛేసుకోవయలి

చ్ఛేతితొడుగ్గలత,
మగఖాాఃనకి
మగసుగ్గను
దరిించ్ిండి

పోవేశ వయహనాలను శుభో్పరచ్ిండి 
మరియగ కిమిిసింహారకిం చ్ఛేయిండి

పోవేశ మారుిం
దగ్ుర శరీర 
ఉష్ోో గి్తను
పరీకి్ించ్ఛాలి

వికియించే్ఛవయరు 
మరియగ 

కొనుగోలతద్ారుల 
మధ్ా

1 మీటర్స
(3 అడుగ్గలత) 

దూరిం పయట ించ్ఛాలి

చ్ఛేపలత, ఐస్ పెై మరియగ
ఆవరణింలో  దగ్ుడిం, 
త మగుడిం లేద్ా 
ఉమిువ యడిం  
చ్ఛెయకూడదు
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రద్దీన నవయరిించ్ిండి పోవేశ్యని
పరిమితిం 
చ్ఛేయిండిచ్ఛేత లను సబ్గబ

మరియగ నీట తో
లేద్ా ఆలకహాల్ 

ఆధారిత 
శ్యనట ైజర్స తో 
రుదుీ కోవయలి



మత్స్యవేట నిర్వహిస్తు న్న మత్స్యకార్ులకు COVID-19 ఉపశమన్ స్లహాలు

చేత్సులన్త స్బ్బు 
మరియబ నీటితో 
శుభ్రమబచేస్తకొవలి లేదా 
ఆలకహాల్ ఆధారిత్స
శానిట ైజర తో 
ర్ుద్తు కోవాలి అని ఫిషిింగ్
సిబ్ుిందికి 
స్లహా ఇవవిండి

వయకిుగత్స పరిశుభ్రత్స ఉిండేలా చూస్తకోిండి

డిటర్జింట్ లేదా
కిమిిస్ింహార్క 
మింద్తలతో డెక్, 
వలలన్త మరియబ 
పరికరాలన్త శుభ్రిం

చేస్తకొవలి 

అప్రమత్తంగా ఉండండి సురక్షిత్ంగా ఉండండి సురక్షిత్ంగా మత్్ య వేట  చేయంండి

పరవేశమర్గిం వద్ధ  శరీర్ ఉష్ణో గిత్సన్త పరీక్ిించాలి
సిబ్ుింది అింద్ర్ు ఆరోగయింగా ఉిండాలి మరియబ ఫ్లూ  వింటి లక్షణాల లేవని నిరాధ రిించతకోిండి
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శుభ్రింగా ఉిండే ద్తస్తు లు, 
ర్క్షణ ద్తస్తు లు, మబస్తగబలు, 
టోపి/ త్సలపాగా  మరియబ చేతి 
తొడుగబలు ధరిించిండి.

చేపల ప ై లేదా ఐస్ ప ై ద్గగడిం 
లేదా త్సుమబుడిం  లాింటివి 
చేయరాద్త

కనీస్ సిబ్ుింది అవస్ర్మ ైన్ చెపల వేటన్త 
మాత్సరమే నిర్వహిించిండి

చేతి పరిశుభ్రత్స ఉిండేలా చూస్తకోిండి

ధూమపానం, 
పొగాకు నములుట

మరియు
ఉమ్మివేయడం
చెయయరాదు

కరోనా వ ైర్స్
(COVID 19) వాయధి 

శావస్కోశ బింద్తవుల దావరా 
వాయపిస్తు ింది

కరోనా వ ైర్స్ సణ కిన్ వయకుు లు
ద్గబగ లేదా ఉచావాస్ శావస్
దావరా వ ైర్స్ నిిండని్
త్సుింపర్ులన్త విడుద్ల
చేసాు ర్ు.

62-71% ఆలకహాల్
లేదా 0.5% హ ైడరర జన్
ప రాక్స్డ్ లేదా
0.1% సణ డియిం హ ైపణ కోూ ర్సట్
తో ఉపరిత్సలాలన్త
కిమిిస్ింహార్క చేయడిం
దావరా కరోనావ ైర్స్న్త
కియిార్హిత్సిం చేయవచతు



తాకకుండా
పరిక్షలు

నిర్వహుంచలి

COVID-19 వ్యాప్తి  నిరోదానికి చేపల మారకెట్లో  తీసుకొవలసతన జాగ్రతి్లు 
చేపలు కొనడానికి ఒకే 
కుట్ ుంబ సభ్యాడిని
ప్రో త్ాాహ ుంచాలి 

ప్ర ుంగణుంలో,వాహనాలు మరియు
పరిసరాలను శుభ్ర పర్చుండి

రదదీని 
నివ్యర ుంచుండి

పోవే్శ మారగుం
దగ్గర శరీర 
ఉష్రో గ్రత్ను
పర కి్ుంచాలి

సబయు మర యయ 
నీట్ిత్ో లేదా 

ఆలెహాల్ ఆధార త్ 
శయనిట్ ైజర త్ో 
రుదుీ కోవ్యలి

పోభ్యత్వ సూచనల పోకయరుం అమమకపు 
సమయానిి పర మిత్ుం చేయుండి

ఫ్లో  వుంటి్ లక్షణాల ఉని ఏ వాకిిని అనుమతుంచవదుీ
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సురక్షితంగా అమ్మకాలు చేయండి సురక్షితంగా కొనండి సురక్ిత్ుంగయ  తనుండి

చేతి పరిశుభ్ర త
ఉుండేలా

చూసుకుండి.
చేతి తొడుగులు
ధరిుంచుండి

1 మీట్ర 
(3 అడుగ్యలు) 

దూరుం ప్యటి్ుంచాలి

కరోనా వ్ ైరస్
(COVID 19) వ్యాధి 
శయవసకోశ బుందువుల 
దావరయ వ్యాప్తసుి ుంది

కరోనా వ్ ైరస్ సర కిన వాకుి లు
దగ్యగ లేదా ఉచావాస శయవస
దావరయ వ్ ైరస్ నిుండని
త్ ుంపరులను విడుదల
చేసయి రు.

62-71% ఆలెహాల్
లేదా 0.5% హ ైడరో జన్
ప్ెరయకకసాడ్ లేదా
0.1% సర డియుం హ ైప్ర కోో రకసట్
త్ో ఉపర త్లాలను
కిరమిసుంహారక చేయడుం
దావరయ కరోనావ్ ైరసను
కిరయారహ త్ుం చేయవచుు

పోవే్శయనిి పర మిత్ుం 
చేయుండి
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