
പണം െകാടു�ുേ�ാഴും
വാ�ുേ�ാഴും

രൂപാ േനാ��കൾ പലതരം കീടാണു�ള�െടയും വാഹകർ  എ�
നിലയിൽ കു�പസി�മാണ്. രൂപാ േനാ��കൾ�ും
 നാണയ�ു��കൾ�ും  േകാേറാണൈവറ��കെള  വഹി�ാൻ
കഴിയുേമാ? എ ടി എം െ� കീേബാർഡ്, സ്�കീൻ മുതലായവയിേലാ,
കണ�ു ബു�ുകളിേലാ , ബാർേകാഡ് വായേനാപകാരണ�ളിേലാ
ൈവറസുകൾ കാണുേമാ? എ ടി എം ലും മ���ല�ളിലും
ഉപേയാഗി�ു� കാർഡിേലാ? ഈ �പതല�ളിൽ എ�ാം തെ�
ൈവറസുകൾ ഉ�ാകുവാനു� സാധ�ത ഉ�് ! പണമിടപാടുകൾ  
നട�ുേ�ാൾ െകാേറാണ ൈവറസ് പിടിെപടാനു� സാധ�ത
കുറയ്�ാൻ  ചില വഴികൾ ഇവിെട  േചർ�ു�ു.

േലാകെ��ാടുമു� രൂപാേനാ��കൾ പലതരം േരാഗാണു�ള�െട വാഹകരാണ് എ�ു�ത് െപാതുെവ
അറിവു�  കാര�മാണ്. ഇവയിൽ മുഖ�മായത്  ഇ.േകാളി എ� അ�നാളെ� ബാധി�ു� ഒരു തരം  ബാക്ടീരിയ
ആെണ�ാണ് കാണെ�ടു�ത്. (ഇവയുെട ചില ഇന�ൾ നമു�് അതിസാരം ഉ�ാ�ും.) കൂടുതൽ ഹാനികരവും
ആ��ബേയാ�ി�ിെനതിെര �പതിേരാധശക് തി ഉ�തുമായ ബാക്�ീരിയകള�ം േനാ��കളിൽ കാണാറു�്.
മി�വാറും ഇവ െപാതു ആേരാഗ��ിനു വലിയ േതാതിൽ ഭീഷണി ഉ�ാ�ു�ി�. പെ�, േകാവിഡ് - 19 
മഹാമാരിയുെട സമയ�ു, പണമിടപാടുകൾ െച��േ�ാൾ നി�ൾ�പേത�കം �ശ�ിേ��തു�്. 
 
അടു� കാല�ു നട� ഒരു പഠനമനുസരിച്  െകാേറാണ ൈവറസുകൾ രൂപാ േനാ��കളിൽ മു�് ദിവസ�േളാളം
നിലനിൽ�ുമേ�ത. ഈ  ൈവറസുകൾ നാണയ�ളിലും അ�തതെ� സമയം നിലനിേ��ാം. �ാ�ി�ിനാൽ
നിർ�ിതമായ െഡബി�്, െ�കഡി�് കാർഡുകള�ം ൈവറസുകൾ വഹി�ാൻ സാധ�ത ഉ�്. 'ക�ാഷ് െല�്'
പണമിടപാടുകൾ�ായി ഉപേയാഗി�ു� കീപാഡുകൾ, െമാൈബൽ േഫാണിെ� സ്�കീനുകൾ എ�ിവയിലും
ൈവറസുകൾ ഉ�ാകാനു� സാധ�തയു�്.

െകാേറാണ ൈവറസിന് രൂപാ േനാ��കളിലും നാണയ�ളിലും കാർഡുകളിലും നിലനിൽ�ാൻ
കഴിയുേമാ?



െപാതു മാർ �നിർേ�ശ�ൾ

വീടിന്  പുറ�ുേപാകുേ�ാൾ  മുഖാവരണം ധരി�ുക, മുഖ�്
സ്പര്ശി�ാതിരി�ുക, മ���വരിൽ നി�് 1 - 2 മീ�ർ ശാരീരിക അകലം
നിലനിർ�ുക എ�ീ നിർേ�ശ�ൾ എ�ായാലും പാലിേ��തു�്. 
 
ക�വട�ാരൻ അെ��ിൽ സാധന�ൾ എടു�ു െകാടു�ു� വ��ി
ആെണ�ിൽ ഇടയ്�ിെട േസാ��ം െവ�വുമുപേയാഗി�� ൈക
കഴുകുക, അെ��ിൽ ഹാൻഡ് സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�ുക. 
 
പണേമാ കാർേഡാ ആയി ബ�െ�� െമഷീനുകൾ
�പവർ�ി�ി�ാൻനി�ൾ�് വിരളമായി ഉപേയാഗി�െ�ടു�
വിരലുകൾ ഉപേയാഗി�ാവു�താണ് . 
 
എ ടി എം ക�ാഷ്  രജി�ർ മുതലായ സംവിധാന�ളിെല ബ�ണുകൾ
അമർ�ാൻ  സാധാരണ ഉപേയാഗി�ാ� ൈകേയാ   (
ഉദാഹരണമായി വലം ൈക�ർ  ഇടം ൈകയും, മറി��ം) ആ ൈകയിെല
തെ� പതിവായി ഉപേയാഗി�ാ�  (ഉദാഹരണമായി  ചു�ു വിരലിന്
പകരം േമാതിര വിരൽ)  വിരലുകേളാ ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്.
അേ�യ�ം അത�ാവശ�മെ��ിൽ ബാ�് സ�ർശനം ഒഴിവാ�ാൻ
�ശമി�ുക. ബാ�ുേദ�ാഗ�രുെടയും  മ�� ഉപേഭാക് താ�ള�െടയും
പരിര��ു േവ�ിയാണിത്. കഴിയു�ിടേ�ാളം േഫാൺ വഴിേയാ
അെ��ിൽ  ഓൺൈലൻ  മാർ�േമാ  പണമിടപാടുകൾ നട�ുക.
 
മെ��ാ�ിനുമുപരിയായി പണമിടപാടുകൾ�ായി ക�ാഷ്, �ാ�ിക് 
കാർഡുകൾ, അെ��ിൽ േഫാൺ ഉപേയാഗി� േശഷം  �പേത�കം
�ശ�ിേ��  ഒരു കാര�മു�് -   നി�ൾേസാ��ം െവ�വുമുപേയാഗി��
ൈകകൾ കഴുകു�തിനു മുൻപ് മുഖ�് (ക�്, മൂ�്, വായ)
സ്പര്ശി�ാതിരി�ുക.

എ ടി എം ൽ നി�് പണം എടു�ുേ�ാഴും ബാ�ിൽ പണം
അടയ്�ുേ�ാഴും.

മ�ാരും അക�ിെ��ിൽ മാ�തം എ ടി എം ബൂ�ിനക�ു  �പേവശി�ുക.
പ��െമ�ിൽ അക�ു കയറാനു�  കതക് , ൈക മു�് , േതാൾ അെ��ിൽ
കാലുപേയാഗി�� ത�ി തുറ�ുക. ബൂ�ിന�തു കയറിയ േശഷം
അത�ാവശ�മ�ാ� �പതല�ളിൽ സ്പർശി�ാതിരി�ുക.
സാധി�ുെമ�ിൽ, എ ടി എം ഉപേയാഗ�ിന് മുൻപും പിൻപും ഹാൻഡ്
െസന്സി�ീെസർ ഉപേയാഗി�ുക. സാധാരണ ഉപേയാഗി�ാ� വിരലുകൾ
െകാ�്  എ ടി എം �പവർ�ി�ി�ുക. എ ടി എം  ഉപേയാഗി�ു�തിന്
മുൻപും േശഷവും, േവണെമ�ിൽ ഒരു ടിഷ�� േപ�റും സാനിൈ�സറും  (70%
ഐേസാപ് േറാ�ിൽ അൽേ�ാേഹാൾ അട�ിയത്) ഉപേയാഗി�് എ ടി എം
െല ബ�ണുകൾ തുടയ് �ാം. (ഇ�പകാരം ഉപേയാഗി� ടിഷ�� േപ�ർ ഒരു
കവറിേലാ ബാഗിേലാ ഇ��  വീ�ിൽ തിരി�� െകാ�ുവ�ു േവ�വിധം
നിർമാർ�നം െച�ാൻ �ശ�ി�ണം.) 
 
ബാ�ിൽ േപാേക�ത് അത�ാവശ�മാെണ�ിൽ മുഖാവരണം ധരി�ുക, 1- 2
മീ�ർ ശാരീരിക അകലം പാലി�ുക തുട�ിയ െപാതു നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ുക. എ�ാ ഇടപാടുകൾ�്  മുൻപും േശഷവും ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�ുവാൻ �ശമി�ുക.



െരാ�ം പണമിടപാടുകൾ

ക�വട�ാരൻ അെ��ിൽ സാധന�ൾ എ�ി�� െകാടു�ു� ആൾ
എ� നിലയിൽ നി�ൾ മ�� ജന�െള�ാൾ വളെര അധികം പണം
ൈകകാര�ം െച���ു�ാവും. അതുെകാ�ു ഒരു കു�ി േസാ�� െവ�വും
ൈകകഴുകാനു� െവ�വും കരുതു�ത് ന�ായിരി�ും. ഒരു കു�ി
െവ��ിൽ ഒരു കഷ്ണം േസാ�് േചർ�്  അലിയി�ാൽ േസാ�്
െവ�മു�ാ�ാം. ഈ ലായനി ഉപേയാഗി�്, ൈകകൾ കൂ�ി�ിരു�ി
ന�ായി പത�ി�� കഴുകിയ േശഷം  ഒരു തൂവാല െകാ�് തുട�� കളയുക.
സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�് നി�ിത ഇടേവളകളിൽ ൈകകൾ
വൃ�ിയാ�ിയാലും മതി. പണം നിേ�പി�ു�തിനായി േസാ��െകാേ�ാ 
സാനിൈ�സർ െകാേ�ാ തുട��വൃ�ിയാ�ാവു� േവറിെ�ാരു  െപ�ി
അെ��ിൽ ബാഗ് കരുതുക. 
 
ഉപേഭാക് താെവ� നിലയിൽ പണം ൈകകാര�ം െചയ്ത ഉടൻ, �പേത�കി�� 
മുഖ�് സ്പര്ശി�ു�തിനു മുൻപ്, ൈകകൾ  േസാ��െകാേ�ാ
സാനിൈ�സർ െകാേ�ാ വൃ�ിയാ�ി എ�് ഉറ�� വരു�ുക. വീ�ിൽ
േപഴ് സ്,  ൈപസ മുതലായവ ഒരു നി�ിത �ല�ു വയ്�ുക.
 
 േനാ��കള�ം നാണയ�ള�ം കഴുകണെമ�ിൽ  അവ േസാ��പേയാഗി��
കഴുകാം - അതിനു േശഷം അവ ഫാനിെ� ചുവ�ിേലാ െവയിലേ�ാ വ�് 
ഉണ�ാം. േനാ��കൾ�ു ഈ �പേയാഗം  താ�ാൻ കഴിയും, ഒരുപാടു
േതയ്�ുകേയാ േനരി�് തിയിേലാ അടു�േ�ാ ഉണ�രുെത�ു  മാ�തം!

ക�വട�ാരൻ അെ��ിൽ കാഷ�ർ എ� നിലയിൽ ഇടയ്�ിെട േസാേ�ാ
ഹാൻഡ് സാനിൈ�സേറാ ഉപേയാഗി�് ൈകകൾ വൃ�ിയാ�ുക. ക�വട
സമയ�ു്, ഇടയ്�ിെട പണെപ�ികൾ, ക�ാഷ് െരജി�റുകൾ, കാർഡ്
റീഡറുകൾ, േനാ�് എ�ൽ  യ��ം എ�ിവ േസാ�് െവ��ിൽ മു�ിയ
തുണിെകാേ�ാ, ഹാൻഡ് സാനിൈ�സർ (70% ഐേസാപ് േറാ�ിൽ
അൽേ�ാേഹാൾ അട�ിയത്) െകാേ�ാ തുട�� വൃ�ിയാ�ുക. ക�ാഷ്
കൗ�റിെല ജീവന�ാരൻ മാറി േവെറ ഒരാൾ േജാലി
ഏെ�ടു�ുകയാെണ�ിൽ ഉപകരണ�െള�ാം  തുട��വൃ�ിയാ�ിയ
േശഷം അടു� ആൾ�ു േജാലി ൈകമാറാം. (ഉപകരണ�ൾ 
വൃ�ിയാ�ുേ�ാൾ അവ േകടുപാടുകൂടാെത സൂ�ി�ാൻ നിർ�ാതാവ്
നൽകിയി��� നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാൻ �ശ�ി�ുക.) 
 
കാർഡ് െമഷീനുകള�ം പണമിടപാടുകൾ�ുപേയാഗി�ു� മെ��ാ
ഉപകരണ�ള�ം  സ് �കീനുകള�ം സാധാരണ ഉപേയാഗ�ിലി�ാ�
വിരലുകള�പേയാഗി�� �പവർ�ി�ി�ുക. േവണെമ�ിൽ കാർഡുകൾ 
േസാ��െവ��ിൽ മു�ി�ിഴി�  തുണി അെ��ിൽ ഹാൻഡ്
െസന്സി�ീെസർ ഉപേയാഗി�്  തുടയ് �ാം,  എ�ാൽ അധികം ഉരയ് �ാെത
�ശ�ിേ��താണ്. കാ�ിക നാട വൃ�ിയാ�ാൻ െപന്സില് റബര്
ഉപേയാഗി�ാം- ഇത് അവയ്�ു േകടു വരു�ുകയി�.

െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗി�് ഓൺൈലൻ പണമിടപാടുകൾ
െച��കയാെണ�ിൽ അത് കഴി� ഉടെനേയാ  (വീ�ിൽ
തിരിെ��ുേ�ാേഴാ)  േഫാൺ ഹാൻഡ് സാനിൈ�സർ (70%
ഐേസാപ് േറാ�ിൽ അൽേ�ാേഹാൾ അട�ിയത്) ഉപേയാഗി�്
വൃ�ിയാ�ുക.

പണെ��ികൾ, എ�ൽ  യ���ൾ / കാർഡ് മഷിനുകൾ

േഫാൺവഴിയു�  പണമിടപാടുകൾ


