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ಹರಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುರಕ್ಷತ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಯಲಿಿ ಕ ೊವಿಡ್-19 ಹರಡುವಿಕ ತಡ ಗಟ್ುಟವ ಸಲಹ ಗಳು

ಡ ೈರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್್ವ ೀಶಿಸ್ನವ
ಮೊದಲ್ನ ಸಾಬೊನ್ನ / ಸಾಬೊನ್ನ
ದಾ್ವಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 20
ಸ ಕ ಂಡನಗಳ ಕಾಲ್ ಕ ೈಗಳನ್ನು
ತಿಕಿಕ
ಸಾಕಷ್ನು ನಿೀರಿನಿಂದ
ಸ್ಾಚ್ಛವಾಗಿ ತ್ ೊಳ ಯಿರಿ.
ತ್ ೊಳ ದ ಕ ೈಗಳನ್ನು ಶನಭ್್ವಾದ
ಕರವಸ್ರ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಒರ ಸಿ
ಮತನು ಬಿಸಿ ಗ್ಾಳ್ಳ ಬಿೀಸ್ಣಿಗ್ ರ್ನ್ನು
ಬಳಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ವ ೈರ್ಕಿುಕ ಸ್ನರಕ್ಷತ್ ಮತನು
ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ಉಡನಪ್ು ಧರಿಸಿ.
ಇತರರ ೊಂದಿಗ್ ನ ೀರ ಸ್ಂಪ್ಕಯವನ್ನು
ತಪಿಪಸಿ
ಮತನು
ಇತರರನ
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ
ಕರವಸ್ರಗಳನ್ನು
ಬಳಸ್ಬ ೀಡಿ.
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಕನಿಷ್ಠ
2
ಮೀಟರ್
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಿ.
ಡ ೈರಿ
ಸಾಥವರ
ಪ್್ದ ೀಶವನ್ನು
ನಿರ್ಮತವಾಗಿ ನ ೈಮಯಲ್ಾಗ್ ೊಳ್ಳಸಿ.

ಡ ೈರಿ ಸಾಥವರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಧಿಕೃತ
ಪ್್ವ ೀಶವನ್ನು ನಿಬಯಂಧಿಸಿ.

ಡ ೈರಿ ಸ್ಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್್ದ ೀಶವನ್ನು
ಪ್್ವ ೀಶಿಸ್ನವ ಮೊದಲ್ನ ಕ ೈಗಳನ್ನು
ಸಾಾನಿಟ ೈಜ್ರ್
ಬಳಸಿ
ಶನಚಿಗ್ ೊಳ್ಳಸಿ.
ಡ ೈರಿ ಸಾಥವರದಲ್ಲಿ ಪ್್ತ್ ಾೀಕ
ಪ್್ವ ೀಶ ಮತನು ನಿಗಯಮನ್
ದಾಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.
ಹಾಲ್ನ
ಸಿಾೀಕರಿಸ್ನವ
ಸ್ಮರ್ದಲ್ಲಿ ಧಾರಕ (ಕಾಾನ)
ಗಳನ್ನು ಸಾಾನಿಟ ೈಜ್ರ್ ಬಳಸಿ
ಸ್ಾಚ್ಚಗ್ ೊಳ್ಳಸಿ.
ಹಾಲ್ನ
ಸ್ಂಸ್ಕರಣ ರ್
ಸ್ಮರ್ದಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ವ
ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ್ವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಿ.
ಎಚ್.ಎ.ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ. (HACCP) ಮತನು
ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ.
(FSMS)
ಅನ್ನು
ಡ ೈರಿರ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಗತಗ್ ೊಳ್ಳಸಿ.

ಖರಿೀದಿರ್
ಸ್ಮರ್ದಲ್ಲಿ
ಮರನಬಳಕ
ಮಾಡಬಹನದಾದ
ಚಿೀಲ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ, ಖರಿೀದಿರ್
ನ್ಂತರ
ಚಿೀಲ್ವನ್ನು
ಸ್ಾಚ್ಚಗ್ ೊಳ್ಳಸಿ.
ಖರಿೀದಿ
/
ಮಾರಾಟ
ವಿಸವಾಟನಗಳನ್ನು ಆನ್ಲ ೈನ
ಮೊಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಾಠನ್ ಮಾಡಿ.
ಡ ೈರಿ
ಉತಪನ್ುಗಳನ್ನು
ರ ಫ್ರ್ಜ್ರ ೀಟರ್್ನ್ಲ್ಲಿ
ಪ್್ತ್ ಾೀಕಿಸಿ ಸ್ಂಗ್ಿಸಸಿ.
ಪಾ್ಣಿಗಳು ಮತನು ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ್ಳಂದ
ದೊರವರಿ.
ತ್ಾಾಜ್ಾಗಳನ್ನು ಶನಷ್ಕ, ಆದ್ಯ
ಮತನು
ನ ೈಮಯಲ್ಾ
ತ್ಾಾಜ್ಾವಾಗಿ
ವಂಗಡಿಸಿ
ವಲ ೀವಾರಿ ಮಾಡಿ.
COVID-19
ವರನದಧ
ಹ ೊೀರಾಡಲ್ನ
ಆರ ೊೀಗ್ಾಾ
ಸ ೀತನ ಆಪ್ ಬಳಸಿ.
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COVID-19 Transmission Preventive Measures During Milk Quality Assurance
Before entering the dairy
plant, using soap or soap
solution wash hands by
rubbing for at least 20
seconds
and
rinse
thoroughly with running
water.
Wipe hands with clean
cloth / single-use towel
and dry with hot air drier.

Restrict unauthorized
entry inside the dairy
processing area.

Use recyclable shopping
bag, wash and sanitize
the bag after shopping.

Sanitize the hands before
entering dairy processing
area
and
sanitise
regularly.

Implement
online
purchase / selling and
transactions.

Install separate entry
and exit doors in the
dairy plant.

Wear personal safety
and protective clothing.
Avoid direct contact with
others and do not use
common towels and other
such items.
Maintain minimum of 2
meters social distance at
work place.
Regularly clean and sanitize
dairy plant area.

Sanitize milk collection
unit surface at the time
of reception.

Separate and store
dairy products in
refrigerator.

Stay away from animals
and birds.

Minimize the human
interference during the
milk processing .

Segregate, store and
dispose off as dry,
wet and sanitary
waste.

Effectively
implement
HACCP and FSMS in
the dairy plant.

Install Aarogya Setu
app to fight against
COVID-19.

