ވާރޝަން އެކެއް )(1

`

އަތޮޅުތެރެއިން ކޯވިޑް19-ގެ ބަލިމީހުން ދެނެގަތުމާއި ބަލިއުޅޭތޯ ބެލުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމުގައި
ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ގއި އިތުރަށް ފުޅާކުރުން
ނތިޒާމް އަތޮޅުތެރޭ ަ
ގ އި ް
ވއިލަންސް ހެދުމާއި ޓެސްޓް ކުރުމު ެ
ގ ސަރ ެ
ޑެ 19-
ވ ް
ކޯ ި
•

އ
މރުކަޒުތަކުން އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ޢަލާމާތްތަ ް
އތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޞިއްޙީ ަ
ހުރިހާ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ަ
ޖދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާށެވެ.
ހުންނަ ފަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ަ

ގތް:
ވލް ހިސްޓްރީ ހުރި ފަރާތްތަކާ މެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ޮ
ޓްރެ ެ
•

މާލެ އޭރިޔާއިން އަތޮޅުތެރެއަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއް ،ރިސޯރޓްތަކުން އަތޮޅުތެރެއަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއް އަދި
ކށް ދިޔަތާ
ކޯވިޑް 19-އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުން އުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކުން ގޮސްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެރަށަ ަ
ލ
މ މަތީގައިވާ ފްލޯޗާރޓާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަ ު
 14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ޢަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެނަ ަ
ރސްކް އަދި
ދން މިފަރާތުގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްތައް )ހައި ި
ބން ެ
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލި ެ
މޮޑަރެޓް ރިސްކް( ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަރަންޓީން ކުރުން:
ފއިވާ ނުވަތަ ކޯވިޑް19-އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނިފައިވާ
ބރަށް ދަތުރުކޮށް ަ
ވޭތުވެދިޔަ  14ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ޭ
ތ ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ކަމުގައިވާ ކޯވިޑް19-ގެ ޢަލާމާތެއް ނެތް
ރަށަކުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
ބލާ އެޗް.ޕީ.އޭ .އިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކޮށް
މީހަކު ގޭގައި ނުވަތަ ފެސިލިޓިގައި  14ދުވަހަށް ނުވަތަ ހާލަތަށް ަ
ބހެއްޓުމެވެ.
ެ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`

އކަހެރި ކުރުން )ހޯމް އައިސޮލޭޝަން(:
ގއި ެ
ގ ަ
ޭ
ބލި ނޫންނަމަ ގޭގައި ނުވަތަ އެކަމަށް
ކޯވިޑް 19-ގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ހުރިހާ ފަރާތެއްވެސް އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭހާ ަ
ރަށުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި އެކަހެރި ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވ މީހަކު ފެނުން:
ޕޮޒިޓި ް
•

އ
ނ ރަށުގަ ި
ގންދެވެންދެ ް
އެއްވެސް ފަރާތެއް ކޯވިޑް19-އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ެ
އވެ.
ވނެ ެ
ބހައްޓަން ާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނެއްގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައި ަ

•

ޓންވާނެއެވެ.
ބހައް ަ
ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހަދާ ނިމެންދެން މޮނިޓަރިންގައި ަ
މޮނިޓަރިންގ ކަނޑައޅާ ލިޔުން ދޫކުރާނީ އެން.އީ.އޯ.ސީ.ގެ ލީގަލް ކްލަސްޓަރއިންނެވެ.

ށ ގެންދެވެންދެން
ތއް )ހައިރިސްކް އަދި މޮޑަރެޓް ރިސްކް( ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކަ ް
މިފަރާތުގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ަ
ގޭގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ރަށުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި ކަރަންޓީން ކުރަންވާނެއެވެ.

ރިޕޯރޓް ކުރުން:
•

ލ
ވހަކު އޭ.އާރް.އައި (ARI) .އަދި ސާރީ ) (SARIކޭސް ރިޕޯރޓް އެޗް.ޕީ.އޭ.ގެ އީމެއި ް
ޤަވާޢިދުން ކޮންމެ ދު ަ
ނވަންވާނެއެވެ.
އެޑްރެހަށް ) (surveillancereportshpa@gmail.comފޮ ު

ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން:
•

ބލާ އެދަދަށް
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ އަދަދަށް ޕީޕީއީ އާއި ޔޫޓީއެމް އަދި ކެރިއަރ ހުރި މިންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ަ
ތަކެތި

ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އދި
ަ

ހޮސްޕިޓަލުގައި

ހުރި

ސްޓޮކްގެ

އަދަދު

ގޫގުލް

ޑްރައިވްގައި

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1REEPCMZcOdUVp12r7Fb3QpwqjYjUx
2P71OPfP2kcSsw/edit#gid=187011223
ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`

•

ވ އަދަދަށް ޕީޕީއީ އާއި ޔޫޓީއެމް އަދި ކެރިއަރ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި )މާލެ
ށފައި ާ
ބޔާންކޮ ް
ޖަދުވަލު  2ގައި ަ
އަތޮޅު ފިޔަވާ( ނެތްނަމަ އެއަދަދަށް އެތަކެތި ހޮސްޕިޓަލުން ހޯދާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

•

ނވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓްކުރެވޭ
ބނު ް
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ އަދަދަށް އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލު ތަކަށް ޭ
ތ ހަމަކުރުމަކީ އެންއީއޯސީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބލައި އެތަކެ ި
ގޫގުލް ޑްރައިވުން ަ

•

ނ
ނ ކުރާ ީ
ނ ް
ބ ު
ރން އަދި ޭ N95
ބނުން ކު ު
ނ ޭ
ތ ކޮވިޑް  19-ގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަ ި
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ތަކެ ި
ނއި ކައިރިން
ބލިމީހުން ާ
ސާމްޕަލް ނަގާއިރުގައި ސާމްޕަލް ނަގާ ސްޓާފް ނުވަތަ ކޮވިޑް  19އަށް ޕޮޒިޓިވް ަ
ޓންވާނެއެވެ.
ބލަހައް ަ
ގ ޝީޓެއް ަ
ބނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ލޮ ް
އެހީތެރިވާ އިރުގައެވެ .މިގޮތުން މިތަކެތި ޭ

ގން:
ގރާމްތައް ހިން ު
ތަމްރީން ޕްރޮ ް
•

ނ
ބއި ް
ހ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެން.އީ.އޯ.ސީ.ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ަ
ބ ޭ
އ ެ
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ އާ ި
އަތޮޅުގައިވާ ހޮސްޕިޓަލަށް ހިންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ އަތޮޅުގައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން އެއަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ހެލްތް
ރނިންގ ދޭންވާނެއެވެ.
ސެންޓަރުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ޓް ޭ

•

ހ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ޓްރޭނިންގ އެން.އީ.އޯ.ސީ.ގެ ރީޖަނަލް ސަޕޯރޓް ޓީމުން
ކަރަންޓީންގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެ ޭ
ތޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ
އަތޮޅުގައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ހިންގުމުގެ އިން ި
ރތަކަށް މިޓްރޭނިންގ ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް
އަތޮޅުގައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން އެއަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ހެލްތް ސެންޓަ ު
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

•

ބލިމީހާ މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް އާއި ގުޅޭ ޓްރޭނިންގ
އައިސޮލޭޝަންގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި ަ
ގ އިންތިޒާމް
ށ ހިންގުމު ެ
ޓލުގެ މުވައްޒިފުންނަ ް
ނ އަތޮޅުގައިވާ ހޮސްޕި ަ
އެން.އީ.އޯ.ސީ.ގެ ރީޖަނަލް ސަޕޯރޓް ޓީމު ް

•

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ އަތޮޅުގައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން އެއަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް މި
ނތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ޓްރޭނިންގ ހިންގުމުގެ އި ް

•

ބލުން ،ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން އަދި ކުނި
ޕޕީއީ އެޅުމާއި ޭ
އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލްއާ ) ީ
ރައްކާތެރިގޮތުގައި މެނޭޖްކުރުން ފަދަ( ގުޅޭ ޓްރޭނިންގ އެން.އީ.އޯ.ސީ.ގެ ރީޖަނަލް ސަޕޯރޓް ޓީމުން އަތޮޅުގައިވާ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`

•

އސަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުން
ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ ް
ގމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ހން ު
އެއަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް މި ޓްރޭނިންގ ި

އ
ވރު ކުރަންޖެހޭ އާންމު މިންގަނޑުތަ ް
ކަށަ ަ
•

ބރުއެޅުން
ޓމަށް ާ
ބހެއް ު
ރަށުތެރޭގައި ގައިދުރުކަން ެ

•

ބރުއެޅުން
ބހައްޓަން ާ
ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ދުރުމިން ަ

•

ބރުއެޅުން އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތައް
ބލިވެ އުޅޭނަމަ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ާ
ތ ަ
ބލީގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ނުވަ ަ
ަ
އެންގުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

•

ވ ޓިޝޫ،
ބނުންކޮށްފައި ާ
ބނުންކުރުން .އަދި ޭ
ބށީގެ އެތެރެފުށް ޭ
ރޯގާޖެހި ކެއްސާނަމަ ޓިޝޫ ނުވަތަ އަތުގެ އުޅަނ ޮ
އޓުމަށް( އިރުޝާދު ދިނުން.
ބހެ ް
މށް ) 2ކޮތަޅު ލައްވާފައިވާ ެ
ބނަށްލު ަ
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޑަސް ި

•

އާންމު ތަންތަން ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިރުޝާދު
ދިނުން.

ސ
ވއިލެން ް
ވ ސަރ ަ
ޓ ް
އެކް ި
•

ކގެ ތެރެއިން ކަނޑއެޅޭ ފަރާތްތަކެއްގެ
ނނަ ފަރާތްތަ ު
ބލީގެ ޢަލާމާތް ނުފެ ް
އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް އަކީ ަ
ބލުމެވެ.
ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކޮށް ެ

•

އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެންއީ.އޯ.ސީ.ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރީޖަނަލް ސަޕޯރޓް
އދި މިކަމަށް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށަންވާނީ ސްޓޮކް ގައި ޔޫ.ޓީ.އެމް.
ޓީމުން ލަފާ ހޯދުމަށްފަހުއެވެަ .
ބލުމަށްފަހުގައެވެ.
ހުރިވަރު ެ

•

ނ
އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ޢަލާމާތެއް ނެތްނަމަވެސް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް ނެގު ް
ބދޭސީންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  10މީހަކުން އެކަކު
 oރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ި
ތތައް:
ރ ް
ބއްދަލުވާ ފަ ާ
 oގިނަ މީހުންނާއި ަ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`



ފިހާރަތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  10މީހުން ކުރެ އެކަކު )ރަށުގައި ފިހާރަތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންގެ އަދަދު  10އަކަށްވުރެ މަދުވާނަމަ ،ކޮންމެ ފިހާރައަކު އެކަކު(



ތކުރާ
ނ ކުރެ އަކަކު )ރަށުގައި ފެރީތަކުގައި މަސައްކަ ް
ފެރީ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  10މީހު ް
މީހުންގެ އަދަދު  10އަކަށްވުރެ މަދުވާނަމަ ،ކޮންމެ ފެރީއަކުން އެކަކު(



ހޮޓާ ،ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  10މީހުން ކުރެ އެކަކު )ރަށުގައި ހޮޓާ،
އކަށްވުރެ މަދުވާނަމަ،
ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ަ 10

ކޮންމެ ހޮޓާ،

ރެސްޓޯރަންޓަކުން އެކަކު(


އެރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޞިއްޙީ ފަންނީ ޚިދުމަތް ތެރިންގެ ތެރެއިން 1%

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް:
•

އ
ބދޭސީން ތެރޭގައި ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަ ް
ބދޭސީންގެ ލިސްޓެއް ނެގުމާއި ި
ރަށުގައި އުޅޭ ި
ބށް ދިއުން.
ހސާ ަ
ދެނެގަތުމަށް އެމީހުން އުޅޭ ި

•

ދކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެޗް.ޕީ.އޭ.އަށް ވީއެންމެ
ދސީން ރަށުތެރެއިން ގިނަ ޢަދަ ަ
ބ ޭ
ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ި
އަވަހަކަށް ރިޕޯރޓް ކުރުން.

•

އމިއްލައަށް
ނ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ަ
ބދޭސީ ް
ނއްޖެނަމަ ރަށުގައި އުޅޭ ި
ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެ ި
ރިޕޯރޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިހުރުން

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން:
•

ނން.
ކޯވިޑް19-އިގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު

•

ނ
މސާލު :މާބަނޑު މީހުން ،ކުޑަކުދިން ،އުމުރު ް
އ) ި
ނ ފަރާތްތަކާ ި
ރށް ހުށަހެޅިދާ ެ
ކޯވިޑް19-އިގެ ނުރައްކަލަށް އިތު ަ
އ )މިސާލު:
ބލިހުންނަ ފަރާތްތަ ް
ތތައް( އަދި ދާއިމީ ަ
ބނުންވާ ފަރާ ް
ދުވަސްވީ މީހުން ،ހާއްސަ އެހީއަށް ޭ
ސރު ފަދަ( ހޭލުންތެރިކުރުން.
ބލި ،ކެން ަ
ބލި ،ފުއްޕާމޭގެ ަ
ގ ަ
ބލި ،ކިޑްނީ ެ
ބލި ،ހިތުގެ ަ
ހަކުރު ަ

ހ
ހން ފޯރުކޮށްދޭންޖެ ޭ
ހލްތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ެ
ގ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ
ނޯޓް :ކޯވިޑް19-ގެ މަސައްކަތު ެ
ވނެއެވެ.
ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ާ
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ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`

ޖަދުވަލް  :1އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ޢަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494 :ފެކްސް+960 30144 :

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv :

`

ި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަން ޖެހޭ ތަކެތ:2 ްޖަދުވަލ

Item Description

Amount Amount
in each in each
Hospital Health
Centre
100
20

PPE02 UTM
PPE03 Latex examination gloves Size Medium
Gloves should have long cuffs, reaching well above the wrist,
ideally to mid-forearm (Box of 100)
PPE04 Latex examination gloves Size Small
Gloves should have long cuffs, reaching well above the wrist,
ideally to mid-forearm (Box of 100)
PPE05 Latex examination gloves Size Large
Gloves should have long cuffs, reaching well above the wrist,
ideally to mid-forearm (Box of 100)
PPE07 Surgical Mask - Medical/surgical mask, high fluid resistance, good
breathability, internal and external faces should be clearly
identified, structured design that does not collapse against the
mouth (e.g. duckbill, cup-shaped)
PPE08 N95 or FFP2 respirator, or higher
Good breathability with design that does not collapse against the
mouth (e.g. duckbill, cupshaped)
PPE09 Gown - Single use, fluid resistant, disposable, length mid-calf to
cover the top of the boots, light colours preferable to better
detect possible contamination,
thumb/finger loops or elastic cuff to anchor sleeves in place.
PPE10 Disposable Face Shield - Made of clear plastic and provides good
visibility to both the wearer and the patient,
Adjustable band to attach firmly around the head and fit snuggly
against the forehead,
Fog resistant (preferable), Completely cover the sides and length
of the face.
PPE11 Re-usable Face Shield - Made of clear plastic and provides good
visibility to both the wearer and the patient,
Adjustable band to attach firmly around the head and fit snuggly
against the forehead,
Fog resistant (preferable), Completely cover the sides and length
of the face, re-usable (made of robust material which can be
cleaned and disinfected).
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Item Description

PPE12 Re-usable Protective Goggles - Good seal with the skin of the face,
Flexible PVC frame to easily fit with all face contours with even
pressure,
Enclose eyes and the surrounding areas,
Accomodate wearers with prescription glasses,
Clear plastic lens with fog and scratch resistant treatments,
Adjustable band to secure firmly so as not to become loose during
clinical activity, Indirect venting to avoid fogging,
PPE14 Biohazard bag - Disposal bag for bio-hazardous waste, 30x50cm,
with "Bio Hazard" print, autoclavable polypropylene. 50 or 70
micron thickness
PPE15 Disposable shoe cover - fluid resistant material (pairs)
PPE16 Disposable head cover - fluid resistant material
PPE18 Body bag - Made of linear enforced, U-shape zipper and 2 zipper
pulls with tie ribs. adult size 250x120cm Protector Body Bag:
• Impermeable, linear reinforced LLDPE, LDPE, EVA, PEVA, (avoid
PVC), minimum thickness 400 microns;
• Should be able to hold 100-125 kilos (200-250lbs),
• Should contain no chlorides: burning of chlorides pollute the
environment and can cause damage to retort chambers. Body bags
should be non-carcinogenic to health of funeral workers when used
for cremations.
• At least 6 handles included in the body bag to allow burial team to
hand carry it safely
• Heat-sealed: insure superior strength and safety,
• Provide full containment of blood borne pathogens
• Cracking point of 25 - 32 degrees below zero
• Shelf life: minimum 10 years
• Bag and handles should be white color
PPE20 Sample Carrier for sample transport to IGMH

Amount Amount
each
each
Hospital Health
Centre
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