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మైగ్ంట్ వర్కరల పత్ం 



ప్రియమైన తమ్ముడు, 
 
మాకు తెలుసు మీరు భయపడుతూ మరియు  కలవర పడుతున్్నరని
కాని గురుతు౦చుకో౦డి

మీరు మాలో ఒకరు

మేమ్ మిమముల్్న జాగ్రతతుగా 
చూసుకు౦టామ్.



స్వాగత౦

మా మాస్్క వెనుక, మీకు మంచి స్్నహపూరవాక మ్ఖం ఉన్్నరు
 
నువ్వా ఒంటరి వాడివి కావ్

మీరు ఇక్కడ ఉన్్నరు ఎందుకంటే మీకు 
COVID-19 ఉండవచుచు మరియు మీ
పరీక్ష రిసల్ట్ కోసం వేచి ఉన్్నరు.
మిమముల్్న మీరు మరియు ఇతరులను
రక్ంచుకోవాల్.



ప్రశ్న: నను్న మరియు ఇతరులను నేను ఎలా 
రక్౦చుకోగలను?
న్ రోజువారీ జీవిత౦లో:

నిద్రపోయేటప్పుడు లేదా
తినేటప్పుడు తపపు,
మీరు ఎప్పుడూ మాస్్క వేసు కో౦డి.

ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల నుండి 1-2 
మీటర్ దూరమ్లో ఉ౦డు, భోజన 
సమయ౦లో కూడా.

1 నుండి 2 మీటరు్ల ><

తలుప్ హ్యండిల్స్ 
మరియు లైట్ 
స్వాచ్లను తరచుగా 
స్నిటైజర్ తో 
శుభ్ం చేయండి

మీరు దగ్గి నప్పుడు లేదా 
తుమిము నప్పుడు టిస్్య 
ను మ్కు్క కి, నోటికి 
అడ్డ౦ పెటట్౦డి.

మీరు వాడిన 
టిష్్య డస్ట్ 
బినో్ల వేస్ ఆ 
వె౦టనే చేతులు 
కడుకో్కవాల్.

ఫ్రె౦డ్స్ ని 
కల్స్నప్పుడు 
చేతులు కలపవదుదు.

మీ మొహమ్ 
మ్ట్ట్కో కు౦డా  
ఉ౦డాల్.

డోర్ హ్యండిల్స్ 
మరియు 
రైల్ంగ్స్ వంటి 
వాటిని తాకడం 
మానుకోండి.



మీ గదిలో  గాలీ, 
వెలుతురు ఉ౦డే 
లా చూసు కో౦డి. 
కిటికీలు తెరిచి 
ఉ౦చ౦డి.

మీ చేతులను కడిగ్ 
ఆరబెటట్ండి

బాత్రూమ్ లోఉన్నప్డు :

ఉమిము వేస్న తరువాత సబ్బు 
మరియు నీటి తో స్౦క్ 
శుభ్౦ చేయ౦డి

టాయిలెట్ ఉపయోగ్౦చిన 
తర్వాత ప్రతిస్రి ఫ్లష్ 
చేయ౦డి.

మీ చేతులను తరచుగా కడగ౦డి. ఆహర౦ మ్౦దు, ఆహర౦ తరువాత మరియు 
బాత్రూమ్ ఉపయోగంచిన తర్వాత తపపుక కడగ౦డి

టాప్ వాటరో్ల   
మీ  చేతులను 
తడుప్కొన౦డి.

సబ్బుతొ బాగా రుదుధుకొండి. 
హేపి బరతుదె పాటను 
రండుస్రు్ల హమిముంగ్ 
చేస్తు మీ చేతులను శుభ్ం
చేయండి



ఒక వేళ మీరు ఆసుపత్రిలో  చేరితే ఈ క్ంద 
విధమ్గా జరుగుతు౦ది 
మీకు వైరస్ ఉంటే, మిమముల్్న జాగ్రతతుగా పర్యవేక్ంచడానికి
మరియు కోలుకోవడానికి మీరు వేరే వైద్య స్బిర్నికి పంపబడతారు.

క్రొతతు స్థలం మీకు ఎందుకు మంచిదో మేమ్ వివరిస్తుమ్.

మీకు వైరస్ లేకపోయిన్, మీ ఆరోగ్యం గమనిస్తు ఉంటామ్.



మీరు మానస్క౦గా ధైర్య౦గా వ్౦డ౦డి

సంగీతం వినండి,
వీడియోలు చూడండి.

దేవ్డికి ప్రారధున చేయండి,
కుదిరితే ధ్్యనం చేయండి  
ఇతరులకు మీరు ఒక
మీటర్ దూరంగా ఉండడం
మంచిది. 
ఒకరినొకరు 
ప్రోతస్హంచుకోవడానికి 
ప్రయత్న౦ చేయ౦డి.

నమముదగ్న  వారతు లు 
మాత్మే చదవండి.
ప్కారు్ల ఫిలట్రేచు యండి. 
ఆశాజనకంగా ఉండండి!

మీ కుట్ంబం మరియు స్్నహతులతో
ఎకు్కవగా టచ్ లో వ్౦డ౦డి.

మీరు మాకోసం 
ధైర్యంగా
వ్ండండి!
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మేమ్ మీ గురించి
పటిట్ంచుకుంటామ్ అని
గురుతుంచుకోండి
మనమందరం కల్స్ పనిచేస్తు వా్యధిని తవారలో అరికటట్గలం:
స్ధ్రణ నియమాలు పాటించండి ఈ వా్యధిని ఆపడానికి
మీకు అన్రోగ్యం అనిపించినప్పుడు సహయం కోసం అడగండి.

Covid -19 సంబంధించిన వాసతువాల కోసం
http://covid19.healthserve.org.sg
ఆరోగ్యం గా ఉండడానికి
https://www.sgmigrant.com

హెల్తు సర్వా మీ కథ
విన్లనుకుంట్ంది. దయచేస్ మీ ప్రయాణం
గురించి మాకు చెపపుండి లేదా ప్రశ్న
అడగడానికి

హెల్తు సర్వా వాటాస్ప్: +65 3138 4443 

లేదా మా టెల్ఫోన్ ఫ్రెండ్ స్వ: 
bit.ly/hstok2me 

స్గపూర్ హౌస్ తో సహవాసం 
చేయాలనుకొట్న్్నర్?
ఇక్కడ సైనప్ చేయండి:
http://m.me/sgWePals


