కరోన వైరస్ వయాప్తి హెచ్చరిక (తొయమ అలారం)జారీ
➢

ఒమిక్యాన్ దేశ వయాప్ి ంగయ విస్ిరిస్ి ్ంది

⚫అధిక ఇన్ఫెక్టివిటీ,టరాన్స్మిషన్,వ్యాక్టమన్ల
ు మరియు చిక్టత్సమ ఏజెంటు పై ప్ాభారంెం ొదలైనైన్ వ్యట ుురిెంచి ంెంోళ నన్ై

➢

మెట్ోరపయలిట్న్ పయోంతాలలో కరోనా సో క్ిన వయరి స్ంఖ్ా బాగయ ప్ెరుగుతంంది

⚫సయెంఘిక-ంరిిక క్యర్ాకైాపయై మరిెంత చలర్ుగ్యా మార్డెంత్ో సెంంతమర్ెం చింరి మరియు న్ూతన్ సెంంతమర్ సైంు
ోిన్సైైో సెంకరమణ వ్యాపతి చెంలలత ెంోి

➢

రయబో యే రోజులలో మన ప్తోఫెకచరలల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగయ వయాప్తి చందే అవక్యశం ఉంది

⚫జన్ంరి 7న్ 13 క్ొతి పయజిటవై క్ేసలై వ్ఫై ండసాయ (15-9-2021 తరయాత 114 రోజుైైో ొదలటసయరిగ్య
రెండెంక్ై క్ేసలై )

ఈరోజు (జనవరి 7) తొయమ అలారం హెచ్చరిక జారీ చేయబడంది

టీక్య వ్ేయెంచలక న్న తరయాత కూడస అప్ామతి ెంగ్య ఉెండెండి మరియు సెంప్ూర్ణ ఇన్ఫెక్షన్ న్స్యెంతాణ చర్ాై సుసలక్డెండి!
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వయాప్తి నియంత్ోణ చ్రాలన్ ప్ూరిిగయ అమలు చేయడం క్ొనసయగించ్ండ
【తినేట్ప్పుడు మరియు తాోగేట్ప్పుడు】

➢ సెంప్ూర్ణ వ్యాపతి న్స్యెంతాణ చర్ాైత్ో మూడం-ప్క్షెం ధృవీకరిెంచబడిన్ రసయిరెంట్ ైన్ల ఉప్యోగ్ిెంచెండి
➢ సెంభారషణ సమయెంైో మాస్క్ ై ధరిెంచడెం, చేతివ్ేనళన్ల శయన్స్టైజ్ చేసలక్డండెం మరియు సీటు మధా ఖాళీన్స్ ఉెంచడెం
ంెంట సముర చర్ాై పయటెంచెండి
➢ బిుా ర్ సెంభారషణై మాన్లక్డెండి
（పలద సెంఖాైో ుుమికూడి ఎక ్ంసేప్ు కలిసత తిన్డెం మరియు త్సాుడెం అన్ేోి కరోన్స వ్యాపతి ప్ామాోసన్స్న పెంచలత ెంోి）

【బయట్ిక్ి వళ్ళేట్ప్పుడు / ప్ోయాణంచేట్ప్పుడు】

➢ర్ోదదగ్య ఉెండే ప్ాోేశయై మరియు సమయాైక లూర్ెంగ్య ఉెండెండి
➢కరోన్స వ్యాపతి ఎక ్ంగ్య ఉెండే పయాెంత్సై ప్ాయాణసైన్ల జాురతిగ్య ప్రిశీలిెంచలక్డెండి
➢సెంప్ూర్ణ పయాథమిక ఇన్ఫెక్షన్ న్స్యెంతాణ చర్ాై (మాస్క్ ై ధరిెంచడెం, చేతివ్ేనళన్ల శయన్స్టైజ్ చేసలక్డండెం ొదలైనైన్వి)

【మీకు అనారోగాంగయ అనిప్తంచినప్పుడు】

➢ మీక అైసటగ్య అన్స్పతెంచిన్స, జార్ెం ంచిిన్స ైేోస మీ గ్ ెంత ైో అసౌకర్ాెంగ్య అన్స్పతెంచిన్స, ంఫీస్క క్ట వ్ఫనుడెం, సూ్ల్ క్ట
వ్ఫనుడెం, బయటక వ్ఫనుడెం ైేోస ఇతర్ుైన్ల కైండెం మాన్ేసత, వ్ఫెంటన్ే వ్ఫైలా సహాయెం సుసలక్డెండి.
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వయాప్తి నియంత్ోణ చ్రాలన్ ప్ూరిిగయ అమలు చేయడంక్ొనసయగించ్ండ
【వయాపయర స్ంస్థలకు】

➢ ఈ పయాెంతెంైో కరోన్స ఎక ్ంగ్య వ్యాపతి చెంలలత న్నెంలలన్, ముఖాెంగ్య వ్ఫైలా, న్రిమెంగ్ మరియు ంరోుా సెంర్క్షణ సెంసి ై
మరియు ర్వ్యణస సౌకరయాై ంెంట సయమాజిక విధలైన్ల న్స్ర్ాహిెంచడసన్స్క్ట సెంబెంధిెంచిన్ క్యరయాైయాైక , ఉోళ ాుుై
వ్యరి క ట ెంబరై , సన్స్నహిత సెంబెంధదక ైక ఇన్ఫక్షన్ ంచేి అంక్యశెం పర్ుుుత ెంోి క్యబటి వ్యర్ు ప్న్స్న్స్
విడిచిపటటి ప్ామాలెం ఎక ్ంగ్య ఉెంోి.

అట్ువంట్ి ప్రిస్థ తిక్ి
త
స్నాాహకంగయ, BCP (బిజినస్ కంట్ినయాట్ీ పయోన్)ని మళ్లో ప్రిశీలించ్ండ
➢
➢

గ్ైరాయజరీై పర్ుుులైక్ై BCPవిధసన్సన్స్న ఉప్యోగ్ిెంచే విధలైక పయాధసన్ాత ఇంాెండి
టలింర్క్ న్ల పర ా తమహిెంచెండి
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