கண்டடோன்மெண்ட் ட ோர்டு,

ரங் கிெலை ெற் றுெ்

ை் ைோவரெ் , மென்லன – 600016.

ம ோது அறிவி ் பு

டகோவிட்-19 ட ோலை தடு ் தற் கு கலடபிடிக்க டவண்டிை 15 உரிை
வோக்குறுதிகள் .
1.உடல் ரீதியாக
த ாடர்பில் லாமல்
வாழ் ்துக்களை
பரிமாறவும்

9.த ளவயற் ற பயண ்ள
விர்க்கவும்

2.ஒருவருக்தகாருவர் ஆறு
அடிக்கு குளறயாமல்
இளடதவைிளய
களடபிடிக்கவும்

10.யாரிடமும் பாகுபாடு
காட்ட தவண்டாம் .

3.மீண்டும்
பயன்படு ் க்கூடிய
முகக்கவச ்ள
பயன்படு ் வும் .

11.மக்கை் கூடுவள
விர்க்கவும் பாதுகாப் ளப
ஊக்குவிப்தபாம் .

4.கண், மூக்கு, வாய் ,
த ாடுவள
விர்க்கவும் .

12.எதிர்மளறயான
வ ந்திகளை சமூக
ஊடகங் கைில் பரப்புவள
விர்ப்பீர்.

5.சுவாசப்பாள களை
சு ் மாக ளவ ்திருக்கவும் .

13.நம் பகமான தசய் திகை்
மூலம் ,
தகாவிட்19பற் றிய
கவல் களை த டுங் கை்

6.ளககளை
அடிக்கடி
சு ் மாக தசாப்பு தபாட்டு
கழுவ தவண்டும் .

14. த சிய கட்டணமில் லா

7.புளகயிளல, பாக்கு
தமல் லுவள
விர்க்கவும்
மற் றும் தபாது இடங் கைில்
எச்சில் துப்புவள
விர்க்கவும் .

15.எந் தவாரு மன
அழு ் திற் கும் உைவியல்
ரீதியான உ விகளை
நாடுங் கை் .

உ வி எண் 1075 அல் லது
மாநில உ வி எண்ளண
ஏ ாவது சந்த கம் இருந் ால்
த ாடர்புதகாை் ைவும் .

8.அடிக்கடி
த ாடக்கூடிய
இடங் களை
கிருமி
நாசினிகளை
தகாண்டு
த ாடர்ந்து சு ் ம் தசய் ய
தவண்டும் .

CANTONMENT BOARD ST.THOMAS MOUNT CUM PALLAVARAM, CHENNAI-16.

PUBLIC NOTICE

A set of 15 promises, we need to follow, as part of COVID Appropriate
Behaviours.
1.Greet without Physical
contact

9. Avoid unnecessary
travel

2.Maintain physical
distance

10 .Do not discriminate
against anyone

3. Wear reusable face
cover or mask

11. Discourage crowd
Encourage safety.

4. Avoid touching eyes,
nose, and mouth

12. Do not circulate social
media posts which carry
unverified or negative
information

5.Maintain
hygiene

13.Seek information on
COVID-19 from credible
sources

respiratory

6. Wash hands frequently
and thoroughly

14. Call National Toll-free
helpline 1075 or State
helpline numbers for any
queries

7. Do not chew tobacco,
khaini etc. or spit in the
public places

15. Seek psychosocial
support for any stress or
anxiety

8.Regularly clean
and
disinfect
frequently
touched surfaces

