ఓం శ్రీ సాయిరాం

అఖిల భారత శ్రీ సతయ సాయి సేవా సంసథ లు
టెక్ాాలజీ మిషన్ వారి ప్రచురణ – ఏప్రరల్ 2020

క్ోవిడ్ 19 క్ారయక్ీమాలు - నీటి శుద్ధి వ్యవ్సథ ల నిరవహణ
ఈ ప్రచురణ ద్వవరాఅనీా రాష్టారాల అధ్యక్షుల,జిలాాల అధ్యక్షుల, సమితి క్నీవనరా మరియు మన
సంసథ లలోని

నీటి బ ంద్వల సభ్ుయల సహాయ సహక్ారాలను సవినయంగా అరిిసూ త , ద్ీని

సారాంశమును ప్రతీ ఒక్కరిక్ీ చేరవేయవ్లసరంద్ధగా క్ోరుతున్వాము. మన సమాజ ఆరోగ్య

భ్ద్రతని ద్ ష్రరలో ఉంచుక్ొని ఈ నిబంధ్నలని తప్పక్ పాటించేలా చతడవలి. జాతీయ అంతరాాతీయ
సాథయిలో ప్రసూ ుతమునా

విప్తకర ప్రిసథ రతులలో మానవ్ జీవితమే అమూలయమంద్నా

విషయానిా ద్ ష్రరలో వ్ ంచుక్ుని, క్్ీంద్ తెలిప్రన విధవన్వలను అతిముఖ్యమనవి గా భావించి
తప్పక్ అనుసరించవ్లెను.

1. ప్రప్ంచ వాయప్ూ ంగా మనమంద్రం క్ొరోన్వ వైరస్ ప్రభావానిా అనుభ్వ్ప్ూరవక్ంగా
ఎద్ుర్కంటున్వాము. అలాగే ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ మరియు సంబంధధత సంసథ ల నుండి
ప్లు సతచనలను,సురక్షిత ప్ద్ి తులను తెలుసుక్ుంటున్వాము.

2. వీలెైనంతవ్రక్ు అధధక్శాతం ప్రజలు ఆయా సతచనలను అమలు చేసూ తన్ే వ్ న్వారు.

క్ానీ ఇద్ధ చవలద్ని సపషర మవ్ త ంద్ధ. అధధక్ శాతం మాతరమే సరిపో ద్ు, ప్ూరిూ సాథయిలో
క్ఠినంగా అమలు జరగ్వ్లెను, లేని ఎడల తీవ్ర ప్రిణవమాలను ఎద్ురోకవ్లసర వ్ ంటుంద్ధ.

3. మాసుకలు ధ్రించడం, చేతులు శుభ్రప్రుచుక్ోవ్డం మాతరమే సరిపో ద్ు. సామాజిక్
ద్తరం

పాటించడమే

తీసుక్ోవాలి.

క్ాక్ుండవ

4. వాయధధ లక్షణవలు లేనివారిత

వ్సుూవ్ లను,

మనుషులను

తవక్క్ుండవ

జాగ్ీతూ

క్ూడవ క్ేసులు ప్ెరగ్డం మనం చతసుూన్వాము,

తెలుసుక్ుంటున్వాము. ప్రీక్షల ద్వవరా బైటప్డితే తప్ప మన గ్ురించి క్ూడవ తెలియద్ు,
అలాగ్ని ప్రతీ ఒక్కరినీ ప్రీక్షించడం అసాధ్యం. క్ాబటిర సంసథ రూప ంద్ధంచిన నియమావ్ళి
ప్రతీ ఒక్కరము

చెలిాంచక్ తప్పద్ు.

పాటించి తీరాలి,లేక్ునానియమాల అతిక్ీమణ వ్లన భారీ మూలయం

5. ప్రసూ ుతం మనక్్ 108 నీటి శుద్ధి వ్యవ్సథ లు ఉన్వాయి. అవి ప్ని చేసూ ున్వాయా లేక్ లాక్డౌన్

వ్లా మూత ప్డవౌయా అన్ే సమాచవరంత మనవ్ద్ి నివేద్ధక్ లేద్ు. ఒక్వేళ మూతప్డి
వ్ నాటా యితే మంచిద్ే.

6. అద్ేవిధ్ంగా క్ేరళ రాషర ంా లో ప్లు జిలాాలలోనత, ఆంధ్రప్రద్ేశ్ లోని విశాఖ్ప్టాం ద్గ్గ రలోని

పాడేరు లోనత మంచి నీటి సద్ుపాయం క్ోసం ఇతర వ్యవ్సథ లున్వాయి. వాటి
విషయంలోనత,అవ్సరమన ఇతర పారంతవలలోను ముంద్ుజాగ్ీతూ చరయలు తీసుక్ోవాలి.

7. ఒక్వేళ అవి ప్నిచేసూ ునాటా యితే,వాడక్ంద్వరుల సంరక్షణ క్ోసం తక్షణ చరయలు చేప్టారలి.

క్లుష్రతమన, వైరస్ చేరిన నీటిని లేక్ నీటి క్ంటెైనరా ఉప్రితలాలని లేద్వ క్ోవిడ్-19 ద్వగిన
నీటి క్ుళాయిలను/నలాాలని తప్పక్ గ్ురిూంచవలి. ఇద్ంతవ చవలామంద్ధ గాీమసుూలక్ు
తెలియక్పో వ్చుును.

8. మనం ఈ వ్యవ్సథ లు ఏరాపటు చేసరన గాీమాలలో వాటి సాథయిని బటిర 500 నుండి 1000
మంద్ధ వ్రక్ు వ్చిు నీటిని తీసుక్ుంటారు. సాధవరణంగా చవలామంద్ధ మూతలు లేని
పాతరలు తెచిు నీటిని తీసుక్ెడతవరు. మాములు రోజులలో ఎటువ్ంటి అన్వరోగ్య సమసయలు
వ్ నాటురగా మనక్్ నివేద్ధక్లు లేవ్ .

9. క్ానీ ప్రసూ ుత ప్రిసథ త
ర ులలో వైరస్ సో క్్న వ్యక్్ూ పాతరలు తెసూ ున్వారో, క్ుళాయిలను
ఉప్యోగించవరో లేద్వ ప్రిసరాలను తవక్ారో మనక్్ ఏ మాతరము తెలియద్ు. ద్ీనివ్లా
గాీమము మొతూ ము వైరస్ సో క్్ ప్రిసథ తి
ర భ్యానక్ంగా మారవ్చుును.

10.

ప్రసూ ుతమునా లాక్డౌన్ సమయంలో క్నీసం మరో రెండు న్లల పాటు రోజుక్్ 6

గ్ంటల చప్ పన ఒక్ నిరావహక్ుడి ఆధ్వరయంలో మన నీటి పాాంట్స్ తెరచ
ి ే వ్ ంచవలి. సాార్టర
క్ార్టౌ ద్వవరా ప్రతేయక్ంగా క్ారయక్లాపాలు నిరవహంచడం పాాంట్స్ క్్ క్ూడవ మంచిద్ధ.

11. క్ాబటిర పాాంట్స్ ద్గ్గ ర నీటిని తీసుక్ెళా ల వారిక్్ ముంద్ుగాన్ే చేతులు శుభ్రప్రుచుక్ోవ్డం

గ్ురించి మనం తెలియచెపాపలి. ఇంద్ుక్ుగానత, మామూలు నీటి క్ుళాయి విడిగా

ఏరాపటు చేసర సబుు లేద్వ సానిటెైజర్ట్ వ్ ంచవలి. అలాగే మాస్క ధ్రించమని న్ొక్్క
చెపాపలి.

12.నిరావహక్ులు లేద్వ నీటి క్మిటీ సభ్ుయలు అప్రమతూ ంగా వ్ ండి ఎటువ్ంటి వాయధధగ్ీసూ ుడిని
నీటి పాాంట్స ద్గ్గ రిక్్ చేరనివ్వక్ుండవ చతడవలి. ఇద్ధ ఆచరణలో ఇబుంద్ధక్రమన,
క్షర తరమన ప్రిసథ తి
ర . అంద్ుక్ే ఒక్రు సవచఛంద్ంగా ముంద్ుక్్ వ్చిు అటువ్ంటివారి ఇంటి
వ్ద్ేి మంచి నీరు అంద్ధంచవలి.

13.సేవ్లో వ్ నాంత సేప్ నిరావహక్ుడు మాస్క ధ్రించడంత పాటు తరుచత చేతులను
సబుు ద్వవరా శుభ్రప్రుచుక్ోవాలి.

14.క్నీసం రాబో యిే రెండు న్లలవ్రక్ు లేద్వ అంతక్ు మించిన సమయం వ్రక్ు,
సరఫరా క్ోసం

నీటి

మంచి ప్ద్ి తి ఏమిటంటే నీటి వాడక్ంద్వరుా తమ సాార్టర క్ారుౌలను

నిరావహక్ుని వ్ద్ి జమచేయాలి. అతను ఆ క్ారుౌలను వినియోగించి, తగిన సురక్షిత

ద్తరంనుండి ప్ెప్
ై ద్వవరావాడక్ంద్వరుా తెచిున డబాులలో(క్ానా లో) నీటిని నింప్ తవడు.
తద్వవరా నీటిని తీసుక్ున్ే సమయంలో వాడక్ంద్వరు ద్ేనిని తవక్వ్లసరన అవ్సరం రాద్ు.
ఈ రక్ంగా వాడక్ంద్వరుక్్ ఏ ఇబుంద్ధలేక్ుండవ క్షేమంగా వ్ ంటాడు.

15.నిరావహక్ుడు,వాడక్ంద్వరుా తన ద్గ్గ ర జమ చేసరన సాార్టర క్ారుౌలను సానిటెైజర్ట ద్వవరా
శుభ్రప్రిచి వైరస్ ని న్వశనం చేయాలి.

16.నిరావహక్ుడు వాడక్ంద్వరుా తెచిున పాతరలను/డబాులను తవక్రాద్ు. మాసుకలు
ధ్రించవారిన్ే అనుమతించవలి. వాడక్ంద్వరులు సామాజిక్ ద్తరం పాటించే విధ్ంగా పాాంట్స
ఎద్ురుగా వ్ నా
వాడక్ంద్వరులు

న్ేలప్ెై తగిన గ్ురుూలు ఏరాపటుచేయాలి. ఆ గ్ురుూల ద్వవరా

తప్పనిసరిగా

వ్రుసక్ీమం

సమూహాలను,బ ంద్వలను ప్ూరిూగా నివారించవలి.

లో

వ్చేులా

చతడవలి.

17.వాడక్ంద్వరుా నీటిని తీసుక్ెడుతునా ప్రతీసారీ నీటిని నింప్ేముంద్ు తవము తెచిున పాతరల

లోప్ల సబుునీరు, చింతప్ండు లేద్వ బూడిద్ ద్వవరా ప్ూరిూగా శుభ్రప్రచవలి. ఎంద్ుక్ంటే
పాతర లోప్ల సనాని మటిర ప రలాంటిద్ధ సహజంగా ఏరపడుతుంద్ని, ద్వని ద్వవరా వైరస్
వాయప్రూ చెంద్వ్చుని మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుక్ోవాలి.

18.వారానిక్్ ఒక్సారి పాాంట్స గ్ద్ులు, నీటి టాంక్ులు శుభ్రప్రిచి చుటురప్క్కల ప్రిసరాలని
తప్పని సరిగా సానిటెజ్
ై చేయించవలి.

సావమివారిని ద్ధశానిరేిశానిా, అనుగ్ీహ ఆశ్రసు్లని అంద్ధంచమని పారరిిసూ త

సమసూ లోక్ాాః సుఖిన్ో భ్వ్నుూ

జెస
ై ాయిరాం

