(Updated 2 June 2020)

SAFE LIVING MEASURES IN DORMITORIES
BE RESPONSIBLE FOR YOURSELF, BE RESPONSIBLE FOR OTHERS

FWMOMCare QR Code

(Android)

(IOS)

TraceTogether QR Code

(Android & IOS)

SGWorkPass QR Code

(Android)

(IOS)

1) Download and register FWMOMCare, TraceTogether and SGWorkPass
2) Update your mobile number and report your health status twice daily (8 hours apart) in FWMOMCare
3) Update your location by scanning the QR Code in your room using FWMOMCare
4) Attend all medical test(s) required by the Singapore Government
5) If you are feeling unwell, inform your employer or dormitory operator immediately

1) Keep at least 1 metre away from the next person at all times
1 metre

2) Wear a mask at all times, except when sleeping or showering
3) Keep communal areas and facilities clean
4) Eat your meals in your room
5) Do not interact with other residents living in another block or floor
6) Use shared facilities (e.g. outdoor recreational spaces, remittance service and barber)
at timeslots assigned to you

1) Show your dormitory operator that you have been permitted to work in SGWorkPass before you leave for work
2) Ensure that your Bluetooth is turned on to activate TraceTogether
3) Scan the SafeEntry QR code to check in and out of your workplace
4) Return to your dormitory immediately after you finish work

IMPORTANT NOTE
You must cooperate with your dormitory rules. Dormitory operators may take action for non–compliance and you
will be reported to the Ministry of Manpower.

Keep yourself updated on COVID-19 information through MOM’s Telegram channel.
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தங் குமிடங் களில் பாதுகாப் பான வாழ் க்கக முகைகள்
உங் களுக்காக பபாறுப் பாக இருங் கள் . பிைருக்காகவும் பபாறுப் பாக இருங் கள்

FWMOMCare QR குறியீடு

(அண்ட்ராே் டு)

(ஐ ஓ எஸ்)

ட்வரஸ்டுபகதர் QR குறியீடு

(அண்ட்ராே் டு & ஐ ஓ எஸ்)

SGWorkPass QR குறியீடு

(அண்ட்ராே் டு)

(ஐ ஓ எஸ்)

1) FWMOMCare, TraceTogether மற் றும் SGWorkPass ஐ திவிறக்கம் தசே் து, உங் கள் சுேவிவரங் கறள
அதில் திவுதசே் க
2) உங் கள் றகத்ததாறலந சி எண்றண ் புது ்பித்து, FWMOMCare இல் தினமும் இருமுறற (8
மணிநேர இறடதவளியில் ) உங் கள் உடல் ேிறல விவரங் கறள ் திநவற் றவும்
3) FWMOMCare ஐ ேன் டுத்தி உங் கள் அறறயில் உள் ள QR குறியீட்றட ஸ்நகன் தசே் வதன் மூலம்
உங் கள் இரு ்பிடத்றத ் திநவற் றவும்
4) சிங் க ்பூர் அரசு நகாரும் அறனத்து மருத்துவ ரிநசாதறனகளிலும் கலே்து தகாள் ளுங் கள்
5) உங் களுக்கு உடல் ேிறல சரியில் றல எனில் , உடனடிோக உங் கள் முதலாளி அல் லது தங் குமிட
ேிர்வாகிக்கு ததரிவிக்கவும்

1) எல் லா நேரங் களிலும் பிறரிடமிருே்து குறறே்தது 1 மீட்டர் ததாறலவிநலநே இருங் கள்
2) தூங் கும் ந ாது அல் லது குளிக்கும் ந ாது தவிர, எல் லா நேரங் களிலும் முக கவசத்றத அணிேவும்

1 மீட்டர்

தங் குமிடம்

3) த ாது இடங் கள் மற் றும் வசதிகறள சுத்தமாக றவத்திருங் கள்
4) உங் கள் அறறயிநலநே உங் கள் உணறவ உண்ணுங் கள்
5) மற் தறாரு ததாகுதி அல் லது மாடியில் வசிக்கும் பிற குடியிரு ் ாளர்களுடன் ததாடர்பு தகாள் ள
நவண்டாம்
6) உங் களுக்கு ஒதுக்க ் ட்ட நேர இறடதவளிகளில் மட்டுநம கிர ் ட்ட வசதிகறள (எ.கா.
தவளி ்புற த ாழுதுந ாக்கு இடங் கள் , ணம் அனு ்பும் நசறவ மற் றும் முடிதிருத்தும் நசறவ)
ேன் டுத்தவும்

1) நவறலக்குச் தசல் வதற் கு முன்பு, SGWorkPass இல் ேீ ங் கள் ணிபுரிே அனுமதிக்க ் ட்டுள் ளீர ்கள்
என் றத உங் கள் தங் குமிட ேிர்வாகியிடம் காட்டுங் கள்
2) TraceTogether ஐ ேன் டுத்த உங் கள் புளூடூத் (Bluetooth) இேக்க ் ட்டிரு ் றத உறுதிதசே் க
3) உங் கள்

ணியிடத்திற் கு உள் நளயும் தவளிநேயும் தசல் ல SafeEntry QR குறியீட்றட ஸ்நகன்
தசே் யுங் கள்
4) ேீ ங் கள் நவறல முடிே்த உடநனநே உங் கள் தங் குமிடத்திற் குத் திரும் புங் கள்

முக்கியமான குறிப் பு
உங் கள் தங் குமிட விதிகளுக்கு நீ ங் கள் உட்பட வவண்டும் . அவ் வாறு
ஒத்துகழக்காவிட்டால் , தங் குமிட நிர்வாகிகள் உங் கள் மீது நடவடிக்கக எடுத்து,
மனிதவள அகமச்சிை் கு புகாரளிக்கலாம் .

MOM இன் படலிகிராம் வசனல் (Telegram channel) மூலம் வகாவிட்-19 தகவல் ககள அறிந் து பகாள் ளுங் கள் .
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客工宿舍里的安全居住措施
尽己之力，为他人着想

FWMOMCare 二维码

(安卓版本)

SGWorkPass 二维码

TraceTogether二维码

(IOS版本)

(安卓版本及IOS版本)

(安卓版本)

(IOS版本)

1)下载并注册 FWMOMCare、TraceTogether 及 SGWorkPass 应用程序
2)更新您的手机号码，并且在 FWMOMCare上每天两次报告您的健康状况，每次报告应相隔8小时
3)使用 FWMOMCare 扫描您房内的二维码，以更新您的所在位置
4)因应新加坡政府的要求，参与所有必要的检测
5)如果您感到身体不适，请立即告知您的雇主或是宿舍管理员

1)时刻与他人保持1米以上的距离

1米

2)除了睡觉和洗澡，其他时候必须戴上口罩
3)保持公共环境和设施卫生干净
宿舍

4)请在您的房内用餐
5)请勿和其他楼层以及大楼的住户互动
6)在指定的时间内使用公用设施，例如：户外休闲场地、汇款服务，以及理发

1)外出工作前，向您的宿舍管理员出示 SGWorkPass，表明您已获允许外出工作
2)确保您已打开手机蓝牙，并启动 TraceTogether 应用程序
3)出入您的工作场所时，扫描 SafeEntry 二维码
4)工作结束后，立即返回您的宿舍

重要，请注意：
您必须遵守宿舍的条规。若您有任何违反之处，宿舍管理员可采取行动，
并向人力部举报您。

请通过人力部电报频道关注冠病疫情的最新发展。
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ডরমিটমরতে মিরাপতে থাকার ব্যব্স্থাগুমি
মিতের েন্য োমিত্বশীি হি, অতন্যর েন্য োমিত্বশীি হি

FWMOMCare QR থকাড

(অযান্রতয়ড)

(আইওএস)

TraceTogether QR থকাড

(অযান্রতয়ড & আইওএস)

SGWorkPass QR থকাড

(অযান্রতয়ড)

(আইওএস)

1) FWMOMCare, TraceTogether এব্ং SGWorkPass ডাউিতিাড করুি এব্ং মিব্ন্ধ করুি
2) আপিার থিাব্াইি িম্বর আপতডট করুি এব্ং FWMOMCare-এ আপিার স্বাস্থয পমরমস্থমে েমে মেি দুব্ার (৮ ঘন্টা েিাতে) মরতপাটব করুি
3) FWMOMCare ব্যব্হার কতর আপিার ঘতর QR থকাডমট স্কযাি কতর আপিার অব্স্থাি আপতডট করুি
4) মসঙ্গাপুর সরকার কেতক
ব েতয়ােিীয় সকি থিমডতকি থটতে থো মেি
5) আপমি েমে অসুস্থ থব্াি কতরি েতব্ অমব্িতম্ব আপিার মিতয়া কেবা ব্া ডরমিটমর অপাতরটরতক অব্মহে করুি

1) সব্বো পাতশর ব্যমির থথতক কিপতে ১ মিটার েূতর থাকুি
2) ঘুিাতিা ব্া থ াসি করার সিয় ছাড়া সব্বো একমট িাস্ক পরুি

১ মিটার

3) সািামেক োি া এব্ং সােসরঞ্জাি পমরষ্কার রাখুি
ডরমিটমর

4) আপিার ঘতর আপিার খাব্ার খাি
5) অন্য ব্লক ব্া েিাি ব্সব্াসকারী অন্যান্য ব্ামসন্দাতের সাতথ আিাপচামরো করতব্ি িা
6) একামিক িানুতে ব্যব্হার করা সােসরঞ্জাি (তেিি ব্াইতরর মব্তিােিিূিক োয় াগুমি, অথবতেরণ পমরতেব্া এব্ং িামপে) আপিার েন্য মিিবামরে
সিয়গুমিতেই ব্যব্হার করুি

1) আপিার ডরমিটমর অপাতরটরতক থেখাি থে কাে করার েন্য আপিাতক এ SGWorkPass এ অনুিমে থেওয়া হতয়তছ
2) মিমিে করুি থে আপিার TraceTogether এমিতেট করার েন্য ব্লুটুথমট চািু আতছ
3) আপিার কিবতেতে ঢুকতে এব্ং ব্াইতর থব্তরাতে SafeEntry QR থকাডমট স্কযাি করুি
4) আপমি কাে থশে করার সাতথ সাতথই আপিার ডরমিটমরতে মিতর োি

গুরুত্বপূণব েথয
আপিার ডরমিটমরর মিয়তির সাতথ আপিাতক অব্শ্যই সহতোম ো করতে হতব্। মিিি িঙ্ঘি করার েন্য ডরমিটমর অপাতরটর
আপিার মব্রুতে পেতেপ মিতে পাতর এব্ং আপিার িাি েিশমি িন্ত্রণািতয় োিাতিা হতব্।

MOM এর Telegram চযাতিতির িািযতি থকামেড-১৯ এর ব্যাপাতর সাম্প্রমেকেি েথয থপতে পাতরি।

