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మ్యాన్పవర్ మరెంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదిరెంచరెంది



ప్రియమైన తమ్ముడు,

మ్కు తెలుస్ మీరు భయపడుతూ మరియు కలవర పడుతున్నారని.

కరోన్ వైరస్ ఉద్రుతరెంగా వ్యాపిస్తుననా ఇలరెంటి సమయరెంలొ  ఇరెంటికి 
దూరరెంగా వరెండటరెం చాల కష్టరెం.

COVID-19 వ్యాపితుని నివ్రిరెంచడానికి ఈ కి్లష్ట సమయరెంలో మ్తో 
బలరెంగా ఉననారెందుకు ధనయావ్దాలు. బాగా చేసారు! మీరు గొప్పగా చేసారు!

మనరెం క్రొతతు ఫేస్ లోకి ప్రవేశిస్తున్నామ్: సరెంక్రమణ రేటు పడిపోయరెంది 
మరియు త్వరలో మమముల్నా తిరిగి పనిలోకి తీస్కురావ్లని మేమ్ 
ఆశిస్తున్నామ్.

మీరు రాబోయే కొదిది వ్రాలో్ల వైరస్ టెస్్టలు మరియు / లేదా బ్లడ్ టెస్్టలు 
పరెందవచ్చు.

ఫల్తాలను బటి్ట, మేమ్ తాతా్కల్కరెంగా ఉరెండటానికి ప్రజలను వేరే్వరు 
ప్రదేశాలకు తరల్రెంచవచ్చు.

ధైరయారెంగా ఉరెండరెండి!

మీరు మ్లో ఒకరు.

మేమ్ మమముల్నా జాగ్రతతుగా 
చూస్కు౦టామ్.



మేమ్ మీతో  కల్సి కోవిడ్ 19 తో పోరాడుతున్నామ్

మ్ మ్స్్క వెనుక, 
మీకు మరెంచ స్నాహితులు ఉన్నారు
 
మీరు ఒరెంటరి వ్రివి కారు

కొనినా చననా చననా స్లభమైన నియమ్లు పాటిస్తు 
మనరెం అరెందరరెం ఈ కరొన్ వైరస్ బారి నురెండి 
కల్సి బయటకు రావచ్చు.



COVID-19 వైరస్ బరెందువల దా్వరా వ్యాపిస్తురెంది 
మరియు మ్రికి ఉపరితలలను తాకడరెం, ఆపై మీ 
మ్ఖరెం.

ఇది సాధారణరెంగా తేల్కపాటిది కాని కొరెంత 
మరెందిలో ఇది తీవ్రెంగా ఉరెంటురెంది

ఎవరైన్ దగిగిన్, తుమమున్ లేదా వ్రు 
మ్టు్టకుననాకుననాది మీరు మ్టు్టకున్నా మీకు ఆ 
వ్యాధి వస్తురెంది.

1 నురెండి 2 మీటరు్ల ><

COVID-19 ఎల వ్యాపిరెంచ్ను

ననునా నేను కాపాడుకొవటరెం ఎల

ఎప్్పడూ మ్స్్క వేస్ కో౦డి. నిద్రపోయేటప్్పడు లేదా తినేటప్్పడు తప్ప. 

ఎల్లప్్పడూ ఇతరుల నురెండి 1-2 మీటర్  దూరమ్లో ఉరెండరెండి, భోజన 
సమయ౦లో కూడా.

మీరు వైరస్ తో ఏదైన్ తాకినట్లయతే మీ చేతులను తరచ్గా 
కడగాల్.



మీ దూరరెం ఉరెంచడరెం మమముల్నా స్రక్షితరెంగా ఉరెంచ్తురెంది!

హ్ము, కానీ న్ ప్రెంతరెంలో చాల మరెంది 
ఉన్నారు.

నేను ఎల స్రక్షితరెంగా ఉరెండగలను?

సాధారణ నియమ్లను అనుసరిరెంచరెండి.

మీ సమూహరెంలో ఉరెండరెండి

ఇతర గదుల ప్రుషులతో కలవకరెండి.

వ్రు దానిని కల్గి ఉరెండవచ్చు, కాబటి్ట 
మీ రూమ్ మేట్సు తో మ్త్రమే ఉరెండరెండి.

ఈ సమయరెంలో మమముల్నా 
తకు్కవ మరెందికి పరిచయరెం 
చేయడరెం మరెంచది.



ననునా మరియు ఇతరులను నేను ఎల రక్షి౦చ్కోగలను?

మీ గదిలో గాలీ, 
వెలుతురు ఉ౦డే 
ల చూస్ కో౦డి. 
కిటికీలు తెరిచ 
ఉ౦చ౦డి.

మీ చెతతును 
ఎతుతునురెండి 
కాకురెండా చెతతు 
డబాబాలో సరిగాగి 
పారవేయరెండి

తలుప్ హాయారెండిల్సు 
మరియు లైట్ 
సి్వచ్లను తరచ్గా 
సానిటైజర్ తో 
శుభ్రెం చేయరెండి

మీరు దగిగి నప్్పడు 
లేదా తుమము 
నప్్పడు టిస్యా ను 
మ్కు్క కి, నోటికి 
అడ్డ౦ పెట్ట౦డి.

మీరు వ్డిన 
టిష్యా డస్్ట 
బనో్ల వేసి ఆ 
వెoటనే చేతులు 
కడుకో్కవ్ల్.

ఫ్రె౦డ్సు ని 
కల్సినప్్పడు 
షేకాహా౦డ్ చెయయావదుది.

మీ మొహమ్ 
మ్టు్టకో కు౦డా  
ఉ౦డాల్.

డోర్ హాయారెండిల్సు 
మరియు 
రైల్రెంగ్సు వరెంటి 
వ్టిని తాకడరెం 
మ్నుకోరెండి.

సాధారణ ప్రెంతాలను శుభ్రెం చేయడానికి మలుప్లు తీస్కోరెండి
గది లీడరు్ల మ్రెందడుగు వేయవచ్చు



టాప్ వ్టరో్ల మళ్ళీ 
మీ చేతులను కడిగి 
ఆరనీయ౦డి 

తరచ్ శుభ్రెంగా ఉరెంచ్కోరెండి

ఉమము వేసిన తరువ్త 
సబ్బా మరియు నీటి 
తో సి౦క్ శుభ్౦ 
చేయ౦డి

బాత్రెం ని శుభ్రెం చేస్టప్్పడు 
మ్ఖానికి మ్స్్క, చేతికి 
గ్్లజులు ధరిరెంచరెండి

వ్యాపితు చెరెందకురెండా 
ఉరెండటానికి మూతతో 
మూసి వేసిన టాయలెట్ 
ను ఫ్లష్ చేయరెండి

బాత్రెం కి వెళ్ళీనప్్పడు కూడా మ్స్్క ను ధరిరెంచరెండి

టాయలెట్  
ఉపయోగి౦చన  
తరా్వత  ప్రతిసారి 
ఫ్లష్ చేయ౦డి.

మీ చేతులను తరచ్గా కడగ౦డి. ఆహార౦ మ్౦దు, ఆహార౦ తరువ్త 
మరియు బాత్మ్ ఉపయోగరెంచన తరా్వత తప్పక  కడ గ౦డి   

టాప్ వ్టరో్ల 
మీ చేతులను 
తడుప్కోవరెండి. 

సబ్బా ఉపయోగి౦చ౦డి. 
స్మ్రు మ్పె్్ప సెక౦డ్సు 
అనినా వైప్ల , పయన , క్రి౦ద 
, వేళళీ  స౦దులలో  చేతులను 
శుబ్రమ్గా రుదది౦డి

కరోన్ వ్యాధి బాత్రెం దా్వరా కూడా వ్యాపిరెంచవచ్చు.



శారీరక౦గా ఫిట్ గా వ౦డ౦డి.

కనీస౦ రోజు కి 2 లీటర్ నీళ్ళీ త్రాగ౦డి. ప్ష్్ట కర౦గా తిన౦డి.

కుదిరి తే, మీ రూమ్లో లైటు గా ఎకసుర్ సైజు చేయ౦డి.

ఒకవేళ మీ డాక్టర్ మ౦దులు ఇస్తు, వ్టిని 
క్రమ౦ తప్పకు౦డా  తీస్ కో౦డి. 

మరెందుల రీఫిల్సు కోసరెం మీ కరెంపెనీ డాక్టర్ 
ని సరెంప్రదిరెంచరెండి. వ్రు మీకు వ్టిని 
అరెందజేసాతురు

ఆరోగయారెంగా ఎల ఉరెండాల్ 

సా్కవాట్/ చతికిలబడిన 

20 సారు్ల, 3 సెటు్ల

ప్ష్ అప్సు

20 సారు్ల, 3 సెటు్ల

ఆపజిట్ చేయ మరియు కాలు చేరుతురెంది

20 సారు్ల, 3 సెటు్ల

లన్జ్ 

20 సారు్ల, 3 సెటు్ల



మీరు మ్నసిక౦గా ధైరయా౦గా వ౦డ౦డి

సరెంగీతరెం వినరెండి,
వీడియోలు చూడరెండి.

దేవడికి ప్ర్ధన చేయ౦డి, 
కుదిరితే ధాయాన౦ చేయ౦డి 
 
మీటర్ దూరరెం గా  
ఉరెండటరెం మరెంచది.

ఒకరినొకరు 
ప్రోతసుహిరెంచ్కోడానికి 
ప్రయతినారెంచరెండి.

నమముదగిన  వ్రతు లు 
మ్త్రమే చదవ౦డి.
ప్కారు్ల ఫిల్టర్ చేయ౦డి. 
ఆశాజనక౦గా వ౦డ౦డి!

మీ కుటురెంబరెం మరియు స్నాహితులతో
ఎకు్కవగా టచ్ లో ఉరెండరెండి.

మీరు మ్కోస౦ 
ధైరయా౦గా 
వ౦డ౦డి! 



నేను తెలుస్కో వలసిన విషయ౦ ఏమటి? 
మీకు వీటిలో ఏదైన్ వస్తు, మెడికల్ పోస్్ట నురెండి త్వరగా సహాయరెం 
పరెందడరెం లేదా వీలైనరెంత త్వరగా వసతి గృహ ఆపరేటర్ కు తెల్యజేయడరెం 
మ్ఖయారెం

వచచు వెళ్్లపోయే జ్వరరెం దగుగి

తలనొపి్ప

అలసట

గొ౦తు నొపి్ప
 

ప్రరెంభరెంలో వైదయా సహాయరెం పరెందడరెం మమముల్నా 
మరియు ఇతరులను రక్షిస్తురెంది

వ్సన / రుచ 

కోలో్పవడరెం

మ్కు్కకారడ౦ / 
మ్కు్క బగి౦చ్ 
కోవడ౦

క౦డరాల నొప్్పలు

విరేచన్లు



పైన వ్టిలో మీకు ఏదైన్ వచచునటు్ల అనిపిస్తు వెరెంటనే మీ వసతి 
గృహ ఆపరేటర్ ని సరెంప్రదిరెంచరెండి

తీవ్ జ్వర౦ అధిక౦గా వ్౦తులు 
కావడరెం ఏమీ 

తాగలేక పోవడరెం

తెల్యని గు౦డె 
నొపి్ప

గాల్ లేక ఊపిరి పీలుచుకోవడరెంలో 
ఇబబా౦ది, మ్ఖయా౦గా మీరు 
మ్మూలు గా మ్టా్లడ 

లేకపోయన, లేక నడవ లేకపోయన



మనకు తరచ్గా వచేచు ప్రశనాలు

నేను భయ పడవలసిన అవసరమ్౦దా?

లేదు.

మేమ్ మీ గురి౦చ పటి్టరెంచ్కు౦టామ్.

మీరు సహాయరెం కోరినప్్పడు మీకు వైదయారెం 
అరెందిరెంచడానికి మ్ వరెంతు కృష్ మేమ్ 
చేసాతుమ్

న్కు ఇటీవల తీస్కుననా వైరస్ టెస్్టలు 
మరియు / లేదా బ్లడ్ టెస్్టలు  జరిగిరెంది. 
దాని అర్రెం ఏమటి?

మీరు త్వరలో పనికి తిరిగి రాగల్గితే 
రెసలు్టలు మ్కు తెల్యజేసాతుయ. 
ఓపికపట్టరెండి! బలరెంగా ఉరెండరెండి సోదరా!

నేను డబ్బా గురి౦చ ఆలోచ౦చాల? 
ఆమోము! ఎరెంత ఖర్చుతుదో?

ఏమీ అవసర౦ లేదు! న్ మెడికల్   
బలు్లలనీనా సి౦గపూర్ ప్రభుత్వ౦ కటి్టది.

న్ కుటురెంబరెం న్ డబ్బాను ఇరెంటికి తిరిగి 
అరెందుకునేల చూడటానికి న్ ఎరెంపా్లయర్ 
ప్రభుత్వరెంతో కల్సి పని చేస్తున్నాడు.

నేను స్ఖరెంగా ఉరెండగలను.



నేను డాక్టర్ సహాయరెం కోరితే ఏరెం 
జరుగుతురెంది?  నేను భయపడుతున్నాను 

నేను భయపడుతున్నాను. న్లగే, మీరు వేరే 
సదుపాయానికి బదిలీ చేయబడవచ్చు లేదా ఇక్కడ 
ఉరెంచబడవచ్చు, అక్కడ మీరు మరిరెంత నిశిచుతరెంగా 
పరిశీల్రెంచబడతారు. కానీ చరెంతిరెంచకరెండి. న్కు 
మరెంచ అనుభవరెం ఉరెంది మరియు ఇప్్పడు పూరితుగా 
కోలుకున్నాను.

మీరు మ్లో ఒక్కరు. 

మేమ్ మమముల్నా 
జాగ్రతతుగా 
చూస్కు౦టామ్! 

మేమ్ మీ గురి౦చ 
పటి్టరెంచ్కు౦టామ్ అని 
గురుతు౦చ్కో౦డి
మనమరెందరరెం కల్సి పనిచేస్తు వ్యాధిని త్వరలో 
అరికట్టగలరెం: వైరస్ వ్యాపితుని నివ్రిరెంచడానికి 
మ్ సాధారణ నియమ్లను అనుసరిరెంచరెండి

హెల్తు సర్్వ మీ మ్ట విన్లనుకురెంటురెంది. 
దయచేసి మీ గురిరెంచ మ్కు చెప్పరెండి లేదా 
ప్రశనా అడగరెండి

హెల్తు సర్్వ వ్టాసుప్:  
+65 3138 4443 

లేదా మ్ టెల్ఫోన్ ఫ్రెరెండ్ స్వ:  
bit.ly/hstok2me

సిరెంగపూర్ వ్సితో స్నాహరెం 
చేయాలనుకురెంటున్నారా? ఇక్కడ సైన్ అప్ 
చేయరెండి:  
http://m.me/sgWePals



COVID-19 స౦బ౦ధి౦చన  
వ్సతువ్ల కోస౦
covid19.healthserve.org.sg

ఆరోగయా౦ గా ఉ౦డటానికి
www.sgmigrant.com 

Kitesong Global Facebook
@kitesongglobal

Project Dorm Faceboook
@ProjectDorm

ఇతర ఉపయోగకరమైన సదుపాయమ్ లు:

మీరు ఆలోచ౦చాల్సున ప్రశనాలు: 

మీ కుటు౦బానినా   ప్రోతసుహి౦చడానికి  
మీరు ఎ౦ చెబ్తారు?

మీ స్నాహితుడు నిరుతాసుహపడితే, 
అతనినా ప్రోతసుహి౦చడానికి మీరు ఏమ 
చెబ్తారు?

మీకు  జరిగిన స౦గతులలో, ఈ రోజు 
మీరు ఏ 3 విషయాలకు కృతజ్ఞత 
కల్గి ఉ౦డ గలరు?

పోటీలో చేరరెండి. సామజిక దూరరెం, మ్నవీయరెంగా కనెక్్ట అవ్వరెండి!

బ్క్్లట్ ను ప్రేరణగా ఉపయోగిరెంచ, బహుమతిని గెలుచ్కునే అవకాశరెం కోసరెం 
సృజన్తముక భాగానినా సమరి్పరెంచరెండి!

మరిరెంత సమ్చారరెం కోసరెం ఈ వెబ్ సైట్ కు వెళ్లరెండి: 
www.kitesong.com/covid19 
or www.facebook.com/kitesongglobal

1. 3.

2.
4.



మీరు కూడా మ్లో  (సి౦గపూరో్ల) ఒక భాగ౦.  

మ్ దేశ నిరముణరెంలో మ్తో సహకరిoచనరెందుకు ధనయావ్దాలు.

మరిరెంత సమ్చారరెం కోసరెం ఈ వెబ్ సైట్ కు వెళ్లరెండి: 
www.kitesong.com/covid19
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