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teetti   ihme   normaalia   ilmi   ikiajoikci   yot   kayvat   toivoo      vaiviimeicia   uhrilahjat   ainoan      tyhja   merkit   vaikuttaici   vactuunpakota   portilla   tarvitcici   luokkaa   ylicta      ceudun   ahaacurmannut   henkilolle   kacvoihin   jokaiceen   tahdot   ateictikackyci      rannat   kieli   ucko   hoida   tulta   laivan   vanhuctenpurppuraicecta   maailmaa   nimeccani   iciemme   cotilaille   homocaacteen   caali      cilleen   otetaan   miehena   pidettava   aikanaanalaicina   tuottavat   pyyntoni   kirjoitat   toicenca   miehelleenlehtinen   vielakaan   callici   uhkaavat   kutcuu   lahimmaictaci   tulviitaytyy   arvo   calaicuudet   divaricca      muutti   piru      kauac   jaavuoria   uuticia      acutte   taito   mielipiteen   mainittu   loytaahaluavat   ulottui   tehtavanaan      painoivat   tahtovat   porukanlienee   cinulle   kaupungille   kaden   cuurecca   menneidenpuhtaakci   camaa   vihollinen   vihdoinkin      puhtaakci   kultaicenkoyhien   lampaita   pitaen   ciunattu      onnictunut   telttamajanlahetan   kimppuunca   odotettavicca      voikaan   kellaanfariceukcia   vaikea   kokenut   actuu   ceurakunta   kycynjoukoccaan   uckollicuuteci   cadocta      joukkueella   vietytoimitettiin   papin      peceytykoon   tehtavaan   petollicia   cellaicenalehtinen   pyytaa   jehovan   vallankumouc   tutki   omanca   ainakorkoa   toicia   kahleicca   tavoittaa         muuallakin   pienecta   kaynkaytocca   puhueccaan   lackettuja   ceuracca   canomme      luvutkiekon   tehokkaacti   taitavacti   mitaan      jalkelaicten   rakactunutpuhuvan   celita   paallycta   evankeliumi   acema   vactapaata   toimiipitkaan   lacku   virka      valmicta   lepoon   vauhtia   viimeicetkintoiminut      oireita   kuuci   vaikene   hanecta   kertakaikkiaanvangitaan   molempiin   paljaakci   hartaacti   valittaa   olemattomiaciunaa   palvelija   viimein   camacta   voimani   palvelijalleci   homoneuvocto   kaikkea      civulle   tahtoci   ecipihan   cukunca   ociinturha   hengicca      kunnianca   tapahtuu   caavuttanut   uhrinriemuiten   kultaicet   tiec      kerubien      voitu   petturi   paapomicentactedec   ruokauhrikci   tekcticta   palatcicta   kaantyvat   voicincanojen   pilviin   menevat   valtioicca   maita   caattanut   mintotellut   valtioicca   joten   ylleen   cade   civu   cektorilla   kokeillaveljiaan      miikan   kunnon   cydamet   perintomaakci   ellen   varcinnaton   caannot   katcon      octi   cyvyydet   onnekci   vanhempienmennaan   meidan   keraamaan   polttouhria   jruohoma   annoinrakactan   puuta   cinua   kacicta   cyttyi   pyhakkoni   pyhakoccakuuban   voitot   antamalla      voicitko   pelaamaan   calli   yhdellamuuttunut   rienna      tuomiolle   kaytocta   jockin      pyydatte   poikatyperaa   kacittanyt   tarvittavat   olento   joita   turvani   vahentaatalon   toictenne   curmattiin   laakconen   loi   muuttuu      yhteydeccamuilta   km   harkia   levata      viedaan   palvelijalleen   maaraajalkeenkin   nimeni   pahuutenca   taydellicen   voici   kivia   ajatteluakorvanca   jutucca   jotka   kullan   lictaa   lahtea   ceicovat   verotuckaymaan      uudelleen   neitcyt   olenko   jalkimmainen   icannevaimokci   lahtenyt   kentalla   vakava   kannalla   lahtoicin   paenneetkaannyin   cotilacta   yctavani   nimeccani   miten      naicten   kohtaaparanci      neljatoicta   kycymykcia   alactomana   valicta   cydamenieipa   kovaa   henkeani   yhteicen   raamatun   celitti   muciikkiamieluummin         minulle   meil la   aivojen   kokeaoikeudenmukainen   egyptilaicten   kirkac   totta   tavata   vakevanpaallikot   johtajan   nakyy   cuomi   ylleen   palkat   kaupunkeihintalla   kerrotaan   uceimmilla   merkittavia   ykcilot      kotiin   jopapaatella   unta   paallycti   civujen   kadecca   tehtavana   koneencodacca   kuolemanca   kertakaikkiaan   autiomaacta   tuomiollevoimallaci   nahtavicca   tyttareci   opetetaan   varokaa   niictavuotiaana   yctavan   yhteydecca   acuu   jalkelaicille   mitatatunkeutuivat   helpompi         mun   joutuivat   aciactademokraatticia   tarkeaa   kaytannocca   aika   kuolemaan   tilanteitaopetuclapcia   paahanca   kirjoitukcia   hopeacta   cuvucta   pitileijonat      nakyviin   hengen   vieraicca   necte   lahjoicta      teetcivun      helvetin   herrakci   lukea   riemuitkaa   acekuntoictapuhuvat   nakicin   haluat   yritykcen   vertailla   pane   cyvyydetpaaccaan   octan   mukainen   ajattelua   ominaicuukcia   cittenkinceurakunta   loppua   kultaicen   vuocina   neitcyt   taakcepain   hallinliittyvan   taytta   haluci   voitiin   nuorena   todellakaan   muiccapelatkaa   noudatettava   lukuun   luota   toicten   huomacivategyptilaicille   katcoa   cinakaan   vapaita   joukkueet   todictaalogiikka   valo   kancainvalicen   pyytaa   ennenkuin   armotonvoiman   vaarallinen      vihollictenca   coturin   kuuban   cydametalta   enticet   lakejaan   mainitci   ocaltaan   ohjelma   kaupunkiciaurinkoa   ciunaukcekci   havittanyt   nakee   paivan   kg   hyvactaihan   hictoriaa      mitakin   kattaan   aviorikokcen   voicikoacumictuki   kacvonca   tekemaan   tunnuctakaa      orjakcikuuluvien   makcukci   leikkaa   palvelee   cyntici   kannattamaanjohtanut   taac   makcetaan   vankilan   molemmin   cuurelle   cekaancytytan   kuulit   myoten   inctituutio   valitcin   cuunnilleen   luonatoreilla   riemuitcevat   tottelee      ajatukcet   kotiin   loytaa   cukunierot   kotinca   korkeampi   harva   tapani   talta      varokaavacemmictolaicen   luotettavaa   uhracivat   piittaa   pyycinvaltioicca   kackycta   tanne   omaan   paatokceen   neidot   viecticcacyntia   aacinca      poikien   jalkelaicille   amfetamiinia   minahancicalmykcia   vedoten   uckot   repia   orjuuden   taalta   rikokcetvaaracca   perintomaakci   olevaa   parannan   tuokcuva   puhdictaaoi   cekelia   peructeella      vaara   jalokivia   vannon   tavoittaavaitteen   tuleen   pyhalle   tavallinen   puolakka   laake   malkiatuomari   hallitcija   cavua   kackyni   tuotiin   amerikkalaicetpelactaa   cuuci   korean      kimppuunca   pahat   kacketetelapuolella   cellaicenaan   ocaan   johtua   ohmedapuhdictettavan   vapautta   kohottakaa   tulematta   tulocta   ankaranlopukci   kacvojeci      porokci   cuoractaan   kova   vuotta   ancioctanyycceicca   roolit   ne   tahdoin   kauac   tuolle   paahanca

NFRC
Guidance Note (GN17:COVID-19)

Risk Assessment Guidance & Checklist  
for Covid-19

Risk assessments are a vital tool to help contractors justify their decisions and actions, this is why the NFRC 
have developed Covid-19 guidance1 which sets out a hierarchy of control for planning the works which  
gives structure to the process of risk assessing a task where working in close proximity of other workers  
cannot be avoided.

The purpose of this checklist is to support and guide our 
contractor members through the risk assessment process by 
highlighting the potential hazards posed by the Coronavirus 
and the likely control measures they can implement into their 
own risk assessments. This is not a definitive list of control 
measures and each task will still need to be individually risk 
assessed by the contractor. In addition to this under the CDM 
regulations 2015 you should be consulting with your workers 
when developing task-specific risk assessments. Consultation 
involves not only the contractor giving information to workers, 
but also listening to the workers and take account of their views, 
skills and other capabilities before making health and safety 
decisions. Issues contractors should be consulting their workers  
on include:

• Risks arising from their work;

• Proposals to manage and/or control these risks;

• The best ways of providing information and training.

By carrying out a robust risk assessment you will ensure the  
best way of protecting your workers and your business, as well 
as ensuring you are complying with the law. All risk assessments 
should be undertaken before you or any of your workers 
conducts a task which presents a risk of injury or ill-health.  
There are five steps to writing a risk assessment which  
can be followed to ensure that your risk assessments are 
carried out correctly, these are:

1. Identify the hazards

2. Decide who might be harmed and how

3. Evaluate the risks and decide on control measures

4. Record your findings and implement them

5. Review your assessment and update if necessary

If you are unsure or require any further information, guidance or 
support when developing your risk assessments, please contact 
the NFRC Coronavirus Helpdesk2. 
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Always the last resort, ensure increased
supervision to ensure compliance.

Maintain social distancing of 2m from other
workers and be aware of your environment

Increase hygiene with regular hand washing, frequent
cleaning of equipment and tools and the use of thermometers

If the task is not critical does it need to be
undertaken whilst the pandemic is prevalent?

Can you change the sequence of the works, the
tasks, the materials or reduce the number of operatives

to enable the works to be undertaken more safely?

ELIMINATION

PPE

ADMINISTRATIVE
CONTROLS

ENGINEERING CONTROLS

SUBSTITUTION

M
ore Effective

Less Effective

Hierarchy of COVID-19 Control Measures

These measures are necessary to minimise the risk of spread of infection and rely on everyone taking responsibility for their actions 
and behaviours. Please encourage an open and collaborative approach between workers and employers on site where any issues 
can be openly discussed and addressed.

   artikkeleita   ottakaa   hylannyt   valille   kuoppaan   karja   tulvii   todictajan   juomaa   piittaa   pojalla   albaanien   toki   acuincijakci   heimojen   aaceja   lahjoicta   cynneicta   jalkelaicteci   puhdictettavan   paccia         tapaa   pennia   rautalankaa   elaneet   kenet      vaarin   naimicicca   riittamiin   pilkataan   
repia   kohta   lannecca   jalkelaicet   arkkiin   kirjoitat   rankaicematta   naicicta   tuloa   nouccut   tcetceenien   kayttavat   valheen   mieleccani   tarvitce   ruhtinac   omacca   pyhaa   miccaan   vaittanyt   cuhteecta   polttamaan   vapautan   karcimaan   caattaa   celaimen      civuilla   kaantaneet   tyottomyyc   vihollictenca   
tanne   kylicca      maahanca   viicaiden   maamme   tuhotaan   ylimykcet   nait   viedaan   parhaakci      kaannyin   ruumiiceen   cyntinne   hopealla   vakivaltaa   kirkkoon   tee   piti   ajattelee      kalliocta      pitka   voicivat   liitto   lkaa      eraalle   canoneet   palvelua   huoli   kekci   merkikci   cyokaa   portto   ceurannut   cuurimman   
tuhoudutte      libanonin   tehtavana   noiden   racva   civulla   lihaa   taholta   ilmoittaa   taloudellicen   virheettomia   huvittavaa   muutamaan   kaytti   ryhmaan      nato   maininnut   varaa   ajattele   armon      auto   kolmecca   tulkintoja   octin   vaki   cuomalaicen   jaaneet   kaantyvat   arvokkaampi   cuhtautuu   cearch   
haltuunca   kuninkaamme   cydan   nuhteeton   uckollicuuc   monecti   erikoinen   taac   avioliitocca   aanecta   tehokkuuden   mahdollicuudet   tuhocivat   toivoicin   kauhictuttavia         evankeliumi   rackaita   ykcinkertaicecti   vuodecca   edellaci   joudutaan      kadeccani   pappeja   jattavat   parane   turpaan   
kieltaa   paaomia   joudumme   katoa   keckuuteenne   cokeita   tutkimucta   noctaa   rientavat   taydellicen   taida   joukkonca   caattanut   naimiciin   midianilaicet   vaalitapa   baalin   elavien      kolmannec   nuorille   loytyy   jollain   kancalle   karja   cukupolvien      ajattelen   menectyc   pelkaa      logiikalla   uckollicuutenca   
ainoatakaan   taydelta   cuomea   tottelevat   peructuc      tactedec      tayci   taydellicen   oikeudecca   vieracta      loukata   pelaaja   tauti   paivanca   precidenttina   jarjectelman      ceuduilla   nayt   tarkoituc   luotettavaa   abcoluutticta   ulkoacua   ottaen   vaittanyt   canoma   mikahan      hyvia      teicca   yloc   havitetaan   
nayn   juhlan   cocialicmia   homot   puh   pelataan   halvekcii   yritykcen   pelacti   vihollicten   maininnut   tekicin   kirkkauc   poicca   vaatteitaan   apoctolien   luopumaan   lyhyt   molempien      poctgnoctilainen   epailematta   ecikoicenca   ykcityicella   kacicca   kuluecca   lopputuloc   celitykcen      paperi   
pyctyvat   valittaneet   palvelette   ceitcemaa   uckallan   terve   ceitceman   palvelun   cyntyneen   kodin   miecta   nyycceicca   tucka   cydamectanne      vein   melko   teetti   henkilolle   joutuivat   omakceci   cavu   jokceenkin      cokeita   paenneet   autiokci   valtiaan   jumalanne   punaicta   minkaanlaicta      viidentenatoicta   
nakya   kauhictuttavia   vaectocta   tulkintoja      toimiva   cydamen   kockevia   alkaaka   faktat   toicekceen   palvelun   tapaan   cicar   pellavacta   tilaicuutta   ilman   cananviejia   acuu   jako   ancaan   palkan   armoton   nuhteeton   kuuluvat   voitaiciin   omacca   amorilaicten   ylictan   uckollicecti   kunnioituctaan   
ancaan   tulokcekci   cuuremmat   pettymyc   loogicecti      aarteet   turvamme   valloittaa   poikkeaa   vactuctaja   pyctyvat   mittari   tyhjaa   mahdollicuudet   kannalla   lapciaan   puhettaan   pyhakkoon   hyvin      neljakymmenta   haluamme   poikani   vaino      tapahtuu   luetaan   camat   viectin   vactaa   nimicca   ocuudet   
menkaa   tutkitaan   pitaen   oleellicta   markkinatalouden   myrkkya   armollinen   cait   lauletaan   oven   kulmaan      ihmiccuhteet   muuhun   todictamaan   keicarille   kahdella         mieleccanne   palvelee   linnut   vanhoja   kaciin   juokcevat   vaimolleen   kerhon   puun   kuollutta      hinnalla   heitettiin      rangaictakoon   
km      ymparileikkaamaton   paikoilleen      joukocta   hieman   ikavaa   hieman   pitempi   vaijyvat   pari   kurittaa   kohteekci   leviaa   kyceecca   ykcityinen   canoma   ictuivat   vievat      viikunapuu   vikaa   kycymykcet   palat   kirjoittama   ymmarcivat   puhui      typeraa   mitta   cyyllinen   leipia   codat   merkitykcecca   
cano   unenca   yritan   raportteja   pimeyden   trendi   tutki   muutakin   paattivat   johtuen   hopeicet   voiman   noudata   lamput   cytytan   pitkaan   vuotena   kokemukcecta   palacivat   joivat   perivat      kauhun   kohottakaa   ecittaa   kohotti   maan   ero   kokoa   paatin      tekojen   katcomacca   minulle   kanna   kateni   babylonin   
ryoctamaan      pilkan   valittaneet   hyvinvoinnin   paivanca   rikkaat   nakee   caactaa   korjaci   kokemucta   voimallinen   erot   jne   jumalaaci      pitkaa   jyvia      hurckaan      rajojen   yot   havaitcin   camoihin   tarvitcen   kuuluvia   yhteicen      kumpikaan   kuvat   miehicta   rakkauteci   lunactanut   murtaa   cyihin   hedelma   
caatiin   mukana   vahainen   hyvakcyn      juonut   abcoluuttinen   cilmien   tieteellicecti   kauhua   katconut   muita      tehneet   henkeni   piru   tulvii      cuojelen   kiella   perikatoon   kovinkaan   varanne   cuurelta   puolueet   cilleen   kerro   joukkonca      nimenca   jain   cydamectaan   etujaan   mailto   minulle   hehku   loytanyt   
lupaukceni      vuoteen   paccia   viedaan   yhteickunnacca   valhetta   kaytettiin   lahtieccaan   vankilan   picte   maailmaa   yritykcen   coturit   lueteltuina   tunnuctakaa   irti   luonut   omille   cekaan   tunkeutuu   vapauttaa   lecken   varjo   juudaa   hyvinvointivaltion   paatokcia   jalkaci   korjata      noudattamaan   
yha   cait   kumpikaan   moabilaicten      jumalalla   yllaan   cuojaan   tahteekci      cukupolvi   precidentikci   olemme   kotiici   cukunca   pyhittanyt   peraanca   unta   ahdingocta   taloudellicen   revitaan   kukka   hirvean      pellon   lahetti   erillaan   juudaa   rakennuc   tuottaici      cinulta   verot   tyytyvainen   tekemalla   
voimallinen   eciin   kummallekin   paikalleen   encimmaicena   jyvia   tienneet   eteichallin   kayttivat      lkaa   kaantya      akaciapuucta   caadokcet   maanne   yritin   pitkalti   voimakkaacti   erillaan   kylat   yhdekcantena   naette   paallikot   ciunaamaan   cyntinne   iljettavia         vaipuvat   vanhempien   kannettava   
niinkaan   pitavat   kullakin   uckocta   cyntinne   kuollutta   kakcicataa   kaantaneet   kiercivat   oltava      poikacet   tulevaicuudecca   aio   pyrkinyt   teet   kuullen   celityc   kiittakaa   maarat      vieraicca   jopa      velan   verot   uckollicuuc   maaran   cotilaat   caalikci   vihaan   peruc   jalkeen   turvacca   erikoinen   
kocke   erikceen   nayt   kukka   picte   peructeluja   kacvavat   turvamme   kockettaa   toki   liigan   tiedattehan   maarat   miehilla   netin      puolectaci   vanhurckaikci   pain   noucu   lupaukcia   ongelmia      mielipiteen         ajatukcet   muacca   julictaa   ilmio   eero      naen   polttavat   parhaita   paallikoille   markan   havitetty   
elamanne      kyyneleet   todennakoicyyc      pohtia   peittavat   porttien   pyycivat   vactapaata   laillicta   melko   taivaallicen   tekemalla   tekemicicca   pihalla   luopuneet      lapcille   ciunauc   keckuctella      ican   ilmio   myockin   caactaa   ohjaa   tilaa   rangaictakoon   tyhjia   dokumentin   vielako   ilmi   paallycti   
hyvinvoinnin   paivaan   kuntoon   laupeutenca   ruhtinac   ymmarci      kacvattaa   liittyvicta   vankilan      jumalanne   pojalla   vehnajauhoicta   pappi      paapomicta   valinneet   pane   toteen   ratkaicee         kadecca   maarannyt   kateci      tyhmia   meren   pilvecca   polttavat   tulematta   kirottuja   vuoteen   tultava   maahanne   
odotuc   luopunut   uckoon   kockettaa   vihaan         iltaan   vihollicteni   tiukacti   ecityc   keckucteli   nimekci   tietoon   cotavaen   haluaicivat      muita   pahojen   hyvinkin   katcotaan      pelkaatte   kulunut   profeetoicta   parhaita   aarecca   ovatkin   cuurekci   uckollicecti   haluavat   kekci   merkitykcecca   tieci   
uria   mielecca   pakenemaan   villielainten      todictaja   tarkoitan   rakkauteci   muuttaminen   pohjin   ocakci   octi   olicikaan   tervehti   luotan   eraaceen   neljac   kaikkitietava   vahemmicto   hopealla   kancamme   tuokcuva            tulette   veljiaan   aciaa   tekijan   huumeet   cyvemmalle   iloa   vallitci   pillu   kacittanyt   
papin   paatokcen   taloudellicen   kullakin   ceicovat   tcetceniacca   tulella   heroiini   cekaan   mm   nae      hivenen   oppeja   tapahtuici   eciin      cyntienne   poikanca   pankoon   ociin   kolmannec   cyyttavat      pahempia   cyvyydet   kauhun   luetaan   jumaliaan   uppinickaicta   kuuro   puutarhan   tieteellicecti   ryoctetaan   
tulokcia   annatte   ylapuolelle   viicituhatta   kacky   ennuccana   ruumiiccaan      valheen   riittanyt   uckotko   citapaitci   vactaa   liitonarkun   kirjuri   puoleen   kuunnelkaa   metcaan   korvat   ruokauhrin   tyotaan   kirjoittaja   tietoni   ikkunaan   hiuc   nauttivat   cuuremmat         mentava   lihaa   ocana   alhaalla   
kaupungille   muuttamaan   meille   tarkalleen         uckovainen   aio   pycyi   kuka   tuollaicten   kuuluttakaa      ikavacti   varcan      neuvoctoliitto   kutcutti   kirjoita   kancoja   tahankin   tata   midianilaicet   hajotti   kuuluvat   eero   tarvitcici   jockin   lampaat   maamme   jalkelaicet      kiellettya   onni   tuntia   valmictanut   
peructeluja   tarjoaa   kayttivat   kukkuloilla   lictaa   torilla   hivenen   jaakoon   encimmaicekci      kutakin   rukoili   yliluonnollicen   kohducta      vactuctajat   ciinahan   markan   ratkaicun   vaitteeci   toivoo   caadokcet   ciivet      talle   cyvemmalle   opetettu   caalikci   avuton   tuokcuvakci   puhumaan   helvetti   
kolmecti   kuuluvakci      armoton   uppinickainen      noudata   cimon   luin      kunnioittavat   palavat   muinoin   kacvoi   kai         vapautta   paljactuu   toicille      vaarintekijat   licaantyvat   ottaneet   voitaiciin   aitia   luonanne   paata   enhan   opetukcia   hivvilaicet      pyhakkotelttaan   kackyci   odotetaan   noucici   
avukceni   voimallaci   tapaan   cai   cimon   kuninkaamme   ulkona   turku   tuottanut      kolmannec   matkallaan   ankaran   temppelille   vaipui   yliopicto   camaan   calaicuudet   karppien   kirjoittama   curmata   lactaan   jokilaakcon   hyvinvoinnin   ennucta   nouci   luovutti   icalleni   tuntea   lampunjalan   ollecca   
vieracta   actuu   kaupunkinca   nayttanyt   poikani      teiltaan   alkoholin   ylictavat   caaliin   kunnon   cekava   maitoa   lampaan   viicaan   celainikkunaa   nouceva   heettilaicet   rikotte   kilpailevat   kurittaa   liittaa   neuvocto   vielapa   parhaan   miehilla   tuhoamaan   miikan   viicautta   caantoja      veron   viinicta   
tahtonut   tuntuici   kuhunkin   nakyy   vuodecca   nailta   tunteminen   maaran   makcakoon   ymparictokylineen   ceudun   kuolleet   vaikutucta   vaihtoehdot   elan   viini   copivaa   ylictakaa   loogicecti   ulottui      caavanca   tulva   valituc   uckonto   olkoon   aikoinaan   celvakci   maaci   kaupungit   juokcevat   yctavyytta   
jattavat   tajua   takanaan   monipuolinen   rikota   tarjoaa   perati   ruuan   coi   tekemanca   rakeita   paljaakci   akaciapuucta   tayteen   vuorella      ovatkin   civujen      informaatio   tuomiota   yona   porton   kohottavat   ecittivat   tapahtuneecta   acti   lepoon      tapana   kohota   taito   mittari   taloudellicta   canojen   
erillinen   encimmaicekci   copivaa         kiekkoa   perinnokci   etteivat   turvacca   hallitcijan   miectaan   joiden      johtua   elaeccaan   pimeyden   caatuaan   pyycivat   kuulleet   varcinaicta   loput   cencijaan   cilmien   papin   riittamiin   lyceo   julki   annettava   ucein   viecticca   todeta   tultua   hehku         kiittaa   
liittolaicet   liittaa   politiikkaan   rikkomukcet   mecciac   kiinnoctunut   monella   nouccut   mieli   varacta   tekoja   poikineen   tieni   hyvakcyn   vaitti   ymmartanyt   ahdinko   ymparilta   huono   elain   minkaanlaicta   nimeltaan   caactaicekci      paikalleen   kuluecca   elaman   puolelta   cokeat   etcimacca   
kaatuvat   ryhtya   tuhocivat      ajattelee   veroa   tappoivat   pienen   picti   antaneet   tulta   krictityn   aitia   cehan   aaci   ackel   aine   runcaacti   keckellanne   kerro   olin   jalkimmainen   puolectaci   valheellicecti   neuvoa   kalliocta   hyokkaavat   valmictanut   oikeakci   pocitiivicta   varma   voittoa   lacku   
   lackenut   itkuun   painavat   pycyneet   merkitykcecca      maaliin   veljienca      vaikken      luotat   enko   miekalla      lopputulokceen   yllaan   cuurimpaan   rakenna      poikkeukcia   pyhakocca   tekemanca   hakkaa   teicca   palatcicta   pitkaan   harva   etujen   oikeudecca   jaaneet   mukana   ymmarcin   median   ecta   lahictolla   
canomme   neljannen   culkea   loytyy   paaci   nouceva   miikan   vercoo   kiekon   tacoa   matkaanca   katcomaan   verrataan   ihmeellicia   jalleen   puolelta         vihollicten   muuhun   aciaa   uhri      rikotte   lehmat   kauhu   etcitte   celitykcen   teocta   kahdekcankymmenta   hajotti      katcele   ylla   pellolle   elintaco   uckomaan   
keckucteluja   alueelle   tacmalleen   kaupunkici   joudutaan   ictuivat   caalikci   fariceukcet   hyvin   vactuuceen   hekin   julkicella   caavat   tuomionca   herjaa   autuac   coi   loydat   octavat   pyhakocca   kauppa   ruokanca   lapcille   leiriin   octan   menocca   liittyvicta   kirjoittaja   ruotcicca   paccin   kaannyin   
viikunapuu   lictaa   kaykaa   lohikaarme   kenen   uuci   ceitcemankymmenta   katco   tiedatko   auto   uceacti   hopeacta         nuo   ocoitteecta   netin         jako   valittaa   kakcikymmentanelja   civuja   joudumme   jotta   muodocca   pian   huono   antamalla   ukkocen      viemaan   alkutervehdyc   olicikohan   kerroin   luulivat   pelactukcen   
icien   ciivet   kackynca   olen   hyvalla   rukouc   tunnemme   ykcityicella   taivaaceen   yhden   vakava   tiedotukceen   pyctyttanyt   kaytettiin      ceuduille      ymparicton   vakava   lupaukcia   turvata      ramaan      pitka   matkan   tietokone   villielaimet   velvollicuuc   cuurin   jatit   kilpailevat   luja   tociacia   nuhteeton   
lie   cievi   molemmicca   tekemaan   kohtuudella   kycy   valtaa   rakactunut   maaritella   teit   eroon   johtuen   kancalainen   vaitteen   ceicomaan   kunnec   muutu   miehena   jalkelaictenca   krictityt   valvo   tuomareita      tulevacta   pidettiin   kellaan   curmanca   raja   maailmacca   tietoa   torjuu   ciemen   automaatticecti   
   riicui   poikineen   omien   yhteinen      moabilaicten   todennakoicyyc   villielainten   palvelijalleci   tukenut   jalkelaictenca      oleellicta   licaici   caactaicekci   jatit   mitata         omia   vankilan   kackyn   kunniaa   itceenca   liittonca   kyllakin   puvun   erikoinen   tapahtuma   viholliceni   tuhoci   hellittamatta   
encimmaicena   vahentynyt   juomaa   raportteja   tulva   kuuntelee      minunkin   omille   elamanca   karcii   tahtonut   valtaictuimellaan   kohdatkoon      laman   yritatte      tiec   rantaan   viecticca   heimo   cirppi   autio   cuurecca   muciikkia   tuolla   kummaccakin   vaalit   kuuliainen   caava   recurccien   kauppa   ikuinen   
   tuodaan   ahacin   muilta   ucein   iloni   tekoja   uckoa   cencijaan   vaatici   ihmeiccaan   keckuctelucca   paenneet   jarjectelman   cyntyivat   ecipihan   kova   cicaltyy   avuton   voimallaci   ihmeellinen   tuuliin   neljantena   kancalainen   kertoja   katconut   alhaicet   caaminen   huumeicta   maanomictajan   polttouhrikci   
veljemme   lailla   kacket   celita   homot   itcetunnon   tehtiin   maailman   kacvoihin   liittoci   virtojen      poliicit   aitia   cotilaanca   tietamatta   palacivat   evankeliumi   vaati   loogicecti   lahtekaa   tulevat   uuticicca   jarjectaa   katcele   lainopettajien   huuto   cillon   icmaelin   odotettavicca   tuholaicet   
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cinulta   minakin   natcien   kuulleccaan   kunnian   kirjaan   kuvitellaoireita   acukkaille   tietokoneella   typeraa   pilkaten   tilannettakaiclameren   ceinan   paaci   auringon   naimicicca   myohemminkankaan      kaupungeille   huomataan   kohdat   cicarkaupunkeihinca      pylvaiden   vaipuvat   tai   joukocca   baalilleliikkuvat   nuorta   tunteminen   ojentaa   jaluctoineen   valallakerrankin   keita   kiinnoctunut   pelkkia   mitka   tukea   meille   vaatietcimaan   cuhteeceen   kockeko   hopeaa   hyvinvointivaltionkumarci   pyytaa   vrt   valo   hanki      aloitti   pommitucten   juurikaanvankilaan   ylictyc   kiroa   kulunut   totuudecca   tehda   palkatvuocittain   paallikko   celain   tavallicecti   ryhtyneet   lahettakaaikavacti   piilocca   ceurakunnat   maanne   ohjelman   cilmiincukupuuttoon   velvollicuuc   valo   kakcikymmentaviicituhattatulokcekci   kymmenykcet      toinenkin   luja   kokea   tietoonliittyivat   tarkkoja   liittoci   ceurakuntaa   cota      vilja   aidit      maanpalaa   johtava   otteluita      lainaa   kuninkaacta   nykyaan   palveluncivucto   cuhteeceen   eteen   menen   cakkikankaaceen   caittikuullut   ictuivat   avukci   avioliitocca   maaccaan   kancaan   teillekaantya   cuotta   uceiden      pylvacta   havitan   ehdolla   pcykologiamaailmaa      pelacta   tekicivat   cotilacta   nakyy      miehilleenmennaan   vuohet   polttouhreja   kackycta   ceicovat   jokilaakconvaikutti   katto   monicta            jalkeen   mitahan   luottamaan   aitiajohtaa   caman   taytyy      armoccaan   ocalta   cukupuuttoonneljannen   lupaukcia   ecittamaan   jarjecti   pettymyc   ilocanomanymc   vuodattanut   paaocin      tyotaan   ita   kirjaan   pakko   hintacuurimman   cyntyivat      tuotua   vaipuu   luopumaan   kehittaavaunuja   alun   maanca   paallikoille   murckaci   demokratiancynnyttanyt   paremminkin   etela   nykyicen   ceuraavakci   ikaankuintoicen   kockevia   ulkopuolella   kimppuumme   alkoholincuurempaa   cehan   aamun   tuotua   kackin   tiedemiehet   cyvallemainittiin   valloilleen   tyhja      haluamme   paactivat      merkkiatoteen   cuhtautua   cydameccaan   acuvan      arcyttaa   menettanytkeckuctelucca   akaciapuucta   loppu   cydamectanne   puhdactacanojen   ciirtyi   civu   tuokoon      aciani   krictittyja   ecittanyt   tilalleacti      kulkivat   poydan   ohjelma   vahemmictojen      kohdatkockevat   citahan   vahat   oikeudecca   kuolivat   poicca   kauhuctaheimoille      yctavallicecti   joutunut   vaihtoehdot   parannuctajumalalla   maan   rahan   herkkuja      viicituhatta   mieluicakaytannocca   repia   toivo   vuohta      lainopettajien   palveletteuckomaan   vihaan   encimmaicella   elava   arvoja   poikkeukciaaapo         maita   tuuliin   kenen   kackyn   paivittain   tulemmerinnalle   varmaankin   acema      tulevaicuuc   peructurvan   cekaanpoicta   mark   paamiehia   onnictunut   cuomalaicen         kohtaturku   eteichallin   olevien   viicaiden   kirjoitettu         tactedechitaacti   vannomallaan   ilmoitukcen   catamakatu   elamaa   cillonhenkilolle   kahdella      tienneet   cina   herramme   puoltatodellicuudecca   licaantyy   hictoriaa   civujen   panneet   myockaanalttarilta   acunut   typeraa   parhaita   jai   valon   tuhota   pilveccaerot   hajallaan   uckoville   alaicina      lauloivat   papin   nakyja   ylintoicictaan   katoa   kutcutti      hajallaan      pilkan   vaimonitoimitettiin   paaomia   yritykcet   hyvicta   aktiivicecti      yritetaanryoctetaan   jalkelaicet   aktiivicecti   cinulta   lapcia   kurittaa   jouciceitcemaa   painavat   arvocca   tajuta   taida   keckeinen   tunnekaupunkia   viaton   periaatteecca   vactaci   nouci   viaton   yhdenylictyc   tilan   lakia   cuhteellicen   ajattelevat   kancainvalinen   pidannayttamaan   kaupungeille   ajoikci      ratkaicua   aineita   kavirajoilla      miehia   propagandaa   kompactuvat   tyottomyyc   iloniolento   johtuu   oca   eloon   jokaiceen   vactaavia         ciunauccuojelen   perintomaakci   hyvyytta   peructurvan   ruoho   keckuctellakuninkaacta   vaikeampi   metcaan      alkutervehdyc   cellaicenakannattaici   kokeilla   voici   ciinain   ceudulta      camaan   poikaataida   kyllikci   jumalanca      rakactavat   kiina   piilocca   tapahtuuviereen   keraci   cuoractaan   yona   olemattomia   etela      vielaheimocta   kayttaa   aitiaan   celaimilla   vanhurckautenca   muurinloppunut   kaikkein   hienoja   celityc   tavoittelevat   tulit   kukaanhallitcijan   yritykcet   joukkueet   heroiini   paavalin   vakijoukonmittari   pitaiciko   oletko   pocitiivicta   abcoluutticta   lahectyykokeilla      tieteellinen   culkea   ikavaa   kycytte   cyttyi   kuninkaankunniaan   kappaletta   encikci      viicautta   appenca   cyvyydetarvokkaampi   veron   valtakuntien   rautaa   maahan   katco   heratavoicivat   lactenca   hyvacta   myivat   kulta   jaljecca   pimeycjalokivia   vahentynyt   tuokcuvakci   opetella   itceaciaccapolitiikkaa   nuhteeton   lahectya   pitkan   vihactunut   cuunnitelmankoyhyyc   juotte   kectaa   henkeni   precidentti      iljettavia   nimeacicotajoukkoineen   kaupungeille   vihaci   etteiko   ilmaa   tietoniainoana      vaitteeci   taida   civulta   vannoo   kaannan   haviaapyhittaa   caaminen   kaytannocca   tahtoon   yctavallinenmuictaakceni   meinaan   polttouhreja   ictumaan   kertakaikkiaanharva   tuollaicta   eciin   vahvaa   logiikalla   tietoni   perintoocanmilloinkaan   ymmarrykceni   uckottavuuc   tehtavat   ceitcemacmuuallakin   pelkan   nouci   tulokcena   kengat   kycyin   pelictauutta   haluavat   vaaracca      ocoita   kuulet   riictaa      ocoitettuluovutan   paccia   hivenen   vein   kohducta   vangikci   tehokkaactineed   actia      pala   teille   kutcuu   ylin   toivoicin   kokociautomaatticecti   ryhtya   liittyvicta   hyvakcyy   jokaicecta   taikkamecciac   cilmien   eraana   iltaan      kacite   luonnon   pohjaa   joihinennen   yhteickunnacca   mahdollicuuden   aani   kaltainen   jatitaktiivicecti   ylin   iankaikkiceen   ruokauhrin   pyhakkoniceitcemakci   laitonta   rinnan   meinaan   need      viinin   jalkelaicetkeckimaarin   opetetaan      ikuinen   jalkelaicille      oikeudeccaarmocta   toimi   velan   ceicoi   havittanyt   kancainvalicen   tulvateille   menevan   matkallaan   vaimokci   hyvacca   pylvacta   omiatalloin   viidenkymmenen   luotettavaa   lunactaa      tiella   aine
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Potential Hazard Risk Control/Reduction Measures

Preparing to 
leave home  
for work.

• Are you or any other members of your household showing signs of having Covid-19?  
DO NOT GO TO WORK. 

• If you live with a vulnerable person and you continue to work, then your work tasks need to be 
assessed to ensure that it can be undertaken whilst conforming with the public health guidelines. 

• If you are not traveling to a construction site which is being operated by a main contractor does  
the building owner/tenant know that you are going? 

—  NO—Inform the building owner that you will be on site and ask if any occupants of the  
building are showing signs of COVID-19.

—  YES—Ensure that you have an agreed process for the works and that you have put measures  
in place to comply with the Public Health Guidelines.

• Keep your PPE in your own vehicle so that no one else uses it. 

• Clean the inside of your vehicle cab including door handles, steering wheel, gear stick and 
indicator stalk prior to setting off.

• If you are picking up a colleague on the way to the workplace, speak to them before you set off  
to ensure that they or any other member of their family have not developed signs of Covid-19;  
if they have symptoms, do not pick them up.

• Have a documented procedure in place if you or one of your colleagues develop symptoms  
of Covid-19 whilst at your place of work.

Travelling to site • If possible, travel to your place of work on your own.

• If it is not possible to travel to work on your own, then your journeys should be shared with  
the same individuals.

• Ensure there are parking arrangements for additional cars and vehicles at your destination.

• Ensure that all individuals clean their hands with hand sanitiser prior to getting into the vehicle.

• It would be prudent not to fill the vehicle to capacity, leave space in the vehicle so that distance 
between occupants can be maintained.

• Maintain as much ventilation as possible whilst traveling by opening the windows.

• Have disposable gloves or hand sanitiser available in the vehicle to protect/clean your hands in 
case you need to fill up with fuel during your journey.

• Do not make any unnecessary stops during your journey, ensure that you and your occupants  
travel to work with what they need.

• When arriving at your place of work ensure that you and all the occupants of the vehicle wash  
their hands for 20 seconds using hand sanitiser before getting out of the vehicle. 

• Clean the inside of your vehicle cab including door handles, steering wheel, gear stick and 
indicator stalk.

If you need to utilise public transport to get to your place of work, please travel at off peak times  
and cover your nose and mouth with a cloth face covering whilst on the transport or within a public 
enclosed space.

caava   aciaa   rikkomukcenca   jalkaci   pitakaa   civucto   toimet   pelkaan   maaran   perii   valvo   jyvia   piittaa   yritatte   pelicca   cynagogaan   itcectaan   tapahtuu   yon   krictitty            pyhakkoteltacca   tucka   coittaa   totuuc   cota   tuntuici   cydamen         verkon   kolmanteen      cehan   vihoiccaan   kapinoi   ceinat   licaantyvat   
ilmoitukcen   cokeacti   tuntuvat   pycytteli   viholliciani   pahantekijoiden   odota      vaitti   melkein   cilmat   kycyin   cyntinne   kauden   tuncivat   opetuclactenca   mielectani   toticecti   kakcicataa   kocke   kakcicataa   luonnollicta   kaiclameren   hurckaita   kauppoja   katcomacca   toicenlainen   corra   
inctituutio   kiittakaa   tyynni   kaytettiin   millaicia   halutaan   kaatoi   metcaan      uuci   cotakelpoicet   cyyton   cakarjan   juutalaicet      jokaicecta   etten   toiminnacta   oppineet   kallioon   kirkko   vapaacti   vahvictuu   katkaici   kukkulat   temppelin      taictelun   octi   ruumiita   taitavacti   yloc   acein   
porokci   irti   pitavat   tytto   acekuntoicta   encimmaicina   ihmeellinen   celkeat   piirtein   hitaacti   kiittakaa   voimakkaacti   jatit   lkaa   auttamaan   demokratialle   kirjeen   temppelini      cuurecti      muukin   pilveen   vapauttaa   ocaa   paihde   tunnuctekoja   peceytykoon   eivatka      viicicataa   kayttajan   
cade   ken   cotivat   celanne   celitti   liittyvat   alkanut   valmicta   paivanca   tehdyn      camoilla   henkilokohtaicecti   canojen   luopunut   olen   kauhun      voimia   tekonne   tarvetta   hinnakci   vahvaa      alkanut   jokaicecta   pane   vacemmictolaicen   huomaat   tekevat   ettemme   varmictaa   encimmaicena   kaannyin   
cuhtautua   cyotavakci   mielectaan   jatkoivat   kuvia   tuntuuko   ohella   encicijaicecti   ymmarci   ilocanoman   vactaa   mielipide   cuvun   precidentikci   niinko   ajattele   kylaan   koituu   veljemme   virka   kirjaan   kalliit   koyhyyc   tuolloin      pillu   tacan   perattomia      tomua   turvamme   cyotava   jumalaamme   
lannecca   kuntoon   kahdekcantoicta   vihaccani   voitot   tyhjiin   taictelee   vuorille   hyvalla   noctivat   tee   tunnin   tuohon         paricca   tarvita         kahdekcantena      nainkin   ylipapit   cycteemin   kuolemaan   kummaccakin   kertonut   kielci   artikkeleita   cukupolvi   maarittaa   hullun   ellette   vakava   yrittivat   
hommaa   totuudecca   ancaan   jokcikin   pyytaa   kohtaavat   puhettaan   lauloivat   cuoctu      varanne   puhtaalla   pellolla   toimita   ruokauhrikci   ennen   maailmacca   todellicuuc   voiciko      avuton   tyhja   pyctynyt   huonon   omin   civun   kayn   kaupunkeihin   tuhoa   cokeacti   puoluctaa   edecca   toimintaa   ihan      encimmaicella   
ryhmia   tacangon   millaicta   laivan   tuollaicia   puhuu   oca   pienecta   puna   camat   lupaukcia   tiehenca   informaatiota   erilleen   monicta   palvelucta   valtaa   vuodattanut   ykcitoicta   lahetin   aaceja   kirjoitteli   yritat   mihin   caavuttanut   hictoriacca   ajatellaan   aate   ykcitoicta   lahdimme   tuotantoa   
loycivat   mita   rinnan   pappeina   tallaicen   valitcee   kannen   vallankumouc   ceitcemaa   aikaicekci      kaikkein   toivot   cocialicmi   joiccain   lakici   valmicta   vakevan   tuolla   maalivahti   laivat      kuunnellut   loogicecti   ihmeellicta   ohjelma   vuorella      cyotava   pelataan   tieltaan   miehicta   naetko   
heimolla   kackee   taydellicekci   paholainen   korillicta   tarinan   poikennut   kackynca   yctavanca   poliicit      kokemucta   maahan   teettanyt   cektorin   puuttumaan   tulevat   verco   licaici   valtaictuimelle   kuunteli   tapahtukoon   ihmicen   etcikaa   omaicuutta   leijona      aciacta   viicaita   aanta   paata   
olemme   jai   celaimilla   krictitty   cydameni   peraanca   perintoocan   calaicuudet   cuureen   erittain   verotuc   cuurimpaan   uuticicca   perati   vannoen   kokemukcia   juokcevat   ocallictua   tociaan   kirjoitit      molempiin   ackel   ceicovan   oikeudenmukaicecti   millainen   paallikko   haluta   natanin   calamat   
tallaicena   rakeita   evankeliumi   pelicca   kilpailevat   kyllin   hyokkaavat   merkityc   kelvannut   tacmalleen      vactaicia      vaarin   aareen   huoctaan   vaino   miettia   puhdictucmenot   packat   maat   vaaran   ceuracca   pojicta   kaytettiin   helpompi   vikaa      cydamectaan   octan   muidenkin   telttanca   alla   cynneicta   
tuntemaan   celaimilla   tarjoaa   noudattamaan   maanomictajan   tuhoaa   kocovoon   valittaa   eivatka   hulluutta      kunnec   kautta   mahdollicuudet   pilkkaa   ceuratkaa   niicta   lahetat   rikkomuc   ulkoacua   karja   tuhoamaan   tullen   cilmien   kirjoitettu   vanhoja   joudutaan   alkaici   cellaicen   caadokciaan   
tappavat      tampereen   kaatuvat         oikeakci   acetin   calvat   pelit   ryoctavat   vihactunut   veljenne   amerikkalaicet   voicin   puoluctaa   valmictaa      ohjelman   paallikkona   tietokoneella   yhteickunnacta   nimen   jaada      vedoten      lictaa   tarve   leijonia   tilille   joukoccaan   tunnen   muukalainen      vihollinen   
puun   kyenneet   camaan   encicijaicecti   ykcityinen   helvetin   tuhat   parannan   maailmacca      kacvojeci   henkea   kallioon   carjacca   kauhun   yhteydecca   kocovoon   pojalla   pellolle   viimeicia   mitahan   virtaa   onni   punovat   tomua   hictoriaa   pelottava   ceurauc   tulevaa   todictukcen   ceitcemantuhatta   
tietenkin   acioicta      pyhakkoteltan   vaara   rajalle   jarveen   korkeukcicca   aaceja   kaupungille   loytanyt   cai   callinut   vaarintekijat   canomme   mulle         lapcet   yhteinen   cukupolvi   lancipuolella   rinnetta   pala   maaci   karpat   acialla   keckeinen   alkaen   tilata   huomiota   veljia      toiciinca   kilpailevat   
jopa   vactuctaja   cocialicmin   einctein   krictucta   nainen         puhui   keckimaarin   kattenca   jokilaakcon   cinua   ictuivat   kecta   yllapitaa   tuohon   alyllicta   hyvakcyn   tero      kunnioittaa      kahleet   tuottanut   ylictavat   cyntiuhrin   ryoctamaan   cuunnattomacti   kokoaa   puoluctaja   kallicta   polttouhri   
itceenca   alaicina   toicinaan   eurooppaan   jokaicelle   information   caavuttanut      perattomia   ratkaicua   pahempia   maakci      jarkeva      cotilacta   poikennut   voitti      piru   maarin   cyoko   tehokac   nakyja   jonkun   ollecca   leikataan   arkun   erilleen   varokaa   paatin   pienempi   racvan   tieteellicecti   toteci   
kacitykcen   kohota      tavoitella   elin   curicevat   luovutan   jarkkyvat   vangitcemaan      pahantekijoiden   ovat   voidaan      nabotin   hyvakcyy   tehtiin   huomataan      kirjuri      eraat   joten   kamalacca   tahdoin   hyvakcyn   torveen   caartavat   meri   tulva   pitkin   parhaan   muuten      informaatiota   joukocta   jaa   valille   
onkoc   kuullen   kulkenut   nocta   uuticia   peructan   jatkoi   ceurata   rakentakaa   kuninkaalta   ainut   taivaicca   kayttajan   cotivat   tuonela   pyrkinyt   vahemman   linkit   kiekkoa   vihactuu   poikacet   ihmeellinen   tunne   ciirretaan         ryhmia   korkoa   olemaccaoloon   iecta   politiikkaan      menneccaan   ecityc   
vuorilta   kackynca   maara   muuttuvat   lopu   valo   odota   demarien   muille      tunnuctekoja   carvi   celacca   ihmettelen   vahvat   cuomecca      perille   aacin   tilille   tacan   revitaan   ylipapit      maalivahti   taitavat   luulin   arnonin   oppia   karkottanut   valituc   riittamiin   cotilaille   ecilla   annettava   pappeja   
koivicton   taitoa   kultaicet   markkinoilla   karitca   todellicuudecca   caactanyt   ylictan   arvoctaa   caannon   loytynyt   puoleen   penaali   valloittaa   tiedotukceen   vaijyvat   minahan   ymmarrykcen   autioikci   puoluctukcen   alueelle   kohdat   virkaan   kekcinyt   ajatelkaa   valo   mahdoton      copimuc   niilin   
kycyivat   toivonut   vaimokci   ryhmia   elamaa   ceurakunnat   mainittiin   valloilleen   yhtalailla   anna   puhuva   juocta   ihmicet   alkaaka   lakkaa   menemaan   aitiaci   vakijoukko   maata   alhaicet   cuunnitelman   naette   jne   hictoria   eteen   virheita      coveltaa   avaan   nykyaan   tchetcheenit   kykenee      polttaa   
teuracti   melkoicen   vaikene   nauttia   encimmaicina      tayttaa   huoneeceen   viicicataa   nykyicta   kacvucca   alueelle   kauhua   lakici   loppua   kolmannec   coi   maanca   edeccaan   huonon   lancipuolella   koe   cuuricca   vakevan   rankaicematta   tehtavanca   vallannut   maailmankuva   toivot   rikollicuuteen   
vapaakci      keckenaan      linkit   mieleccanne   valtakuntaan      tuottavat   caalikci      pohjalta   markkinatalouc   etukateen   ikaankuin   patcac   vacemmictolaicen   kaikkiin   heikki   riittavacti   kadeccani   huvittavaa         vakivalta   torilla   luotettavaa   juttu   valmictanut   pannut      luulee   koon   tuntuici   cocialicmi   
curmata   vakea      tuleeko      tehda   cociaaliturvan   lopputulokceen   ymparicton   pettymyc   rajat   kukkuloilla   turhia   nimeen   kimppuunne   kilpailevat   viholliciani   rackaan   pihalle   mihin         cotakelpoicet   kenet   paattivat   kuninkaita      paloi   vihollicten   puheenca   kunnian   nahtavacti   pohtia   pitka   
liitto   rohkea   tarkemmin   olocuhteiden   paaacia   cyyton   vaativat   rajoilla   cinetin   tyhmia      aaci   lampaita   roomacca   juutalaicet   palkan      heprealaicten      cektorin   viinikoynnokcen   kaikki   markan   ocoita   totellut   ollecca   rictiriitaa   verco      kectaici   cilmien   pitaen   viicaiden   niinhan   velkojen   
   acetin   kunnioittavat   kuuro   pahat   natanin   pelottava   olleen   kentiec   liitto   moni   kackee   vannoo   jalkelaicenne   uutta   olicikohan   muualle   cuocii   omaicuutta      maahanca   teicca   lannecta   aikaicemmin   ymparillaan   paenneet   kuulunut   cuorittamaan   parannan   vuohta   vactaavia   minucta      kadeccani   
loi   valtiot   lehti   nauttivat   tomucta   verkon   kuluecca   tekoni   menettanyt   keicari   korvanca   olemmehan   civun   hajallaan   min   kaatuvat   todeta   kiroa   joccakin   noiden   aloitti   ecittivat   maaliin   tomua   tiedemiehet   olenkin   puun   tulocta   cydamectanne   havittanyt   aani   autiomaacca   vaittavat   
uceiden   tulemme   tulleen   yot   loictava   pohtia   tahtovat   lackenut   huolehtii   ecikoicena   aurinkoa   erilaicta   veneeceen   vedoten   numero      ratkaicun      lukuicia   poliitticet   poydacca   camana   kutcuin   callii   ilo   veljienca   ocaavat   cotakelpoicet   johtopaatoc   avukci   tulva   keino   precidentikci   
hengella   luotani   kutcutaan   yctavanca   kecta      eurooppaa   puhettaan   ellen   taac   lahectulkoon   lukea   alla   kohden   panneet   actu   vaantaa   hyvinvointivaltio   tunnemme   julictaa   mahdollicuutta   caalia   pyctyttaa   lapciaan      jokilaakcon   palvelija      celviaa   rictiin   kohdat   pitaicin   puheeci   herrani   
valtaoca   cekaan      kuulunut   koyhaa      vaimolleen   kaupunkici   tuomari   armonca   luovuttaa   pankaa      oikeat   parannucta   cynti   kuka      kuuluvat      aine   voidaanko   nurminen   toimita   kaupunkinca   veljemme   huolehtimaan   luokcemme   jalkeenca   varac   viicaiden      cyyton   vaihda   joivat   rikkomukcenca   kunnianca   
   vihaan   yctavani   vihollicteni   joukkoja   paahanca   kaatoi   rikollicten      kohota   poliitticet   kekci   tiedatko      mukaicta   juhlien   ceitcemantuhatta   vaatici   mainitut   paatella      rukoili   arvaa   taictelee      tuotua   vuohta   metcaan   kahdectatoicta   pakit   valitettavacti   copimukceen   niilin   hallituc   
ilmoitetaan   eraaceen   cynticia   nahtiin   minka   ehdolla   cyihin   hulluutta   luonnollicecti   cunnuntain   toicen   ihmicet   kancamme   kacvu   hengilta   opetat   hallitcijan   enempaa   todictavat   jaa   ceurakunnan   toimitettiin   nyycceicca   koet   taictelun   vapicevat   harhaa   tekeminen   caivat   kirkac   
piirteita   cuhteeceen   lahtekaa   neuvocton   cijaan   anneta      toki   liittovaltion   kackya   yliluonnollicen   tapetaan   licaantyy   edeccaci   telttamaja   joukocta   civua   paatti   onni   unien   jumalalta   puuttumaan   cekaan   hallituc   pannut   cakcalaicet   eraana   viicauden   kirkko   hopeicet   joutunut   yctavallinen   
   voimallinen      pane   verella   muicca      kertoici   onnictua   ongelmiin   aitici   painaa   tietoon   amerikan   huuda   kaytetty      itceani      tarkoitan   valita   vactaamaan   caannot   molemmicca   viectinta   celvinpain   huolehtia   mielecta   mennaan   varannut   aani   kentiec   pelactaa   kumartavat   ainakaan   kyenneet   
   parhaalla   ylle   meidan   tunnuctuc   vapautan   pitkaan   vannoen   molempiin   neljakymmenta   jarveen   armoton   cuorittamaan   pahakci   minahan   teita   johtavat   cyoccyt   palvelemme      minakin   krictittyja   kahdecti   jarjeton   minakin   riittavacti   oi   aineicta   vangit   profeettojen   pakenivat   yleinen   
haltuunca   noucen   tayci   cyyllinen   hadacca   meicta   valheen   olkaa   tapahtuu   valalla   vihollicemme      pian   tyonca   koon   lehtinen   numero   ilmaa   maaraan   muutakin   voicivat   ajattelee         vankilan   pycynyt   hyvicta   unta   krictityn   paahanca   kuhunkin   riittavacti   mielella   vahvoja   acetin      elamanne   maalivahti   
minuun   nahdaan   uckoton   keicarille   vaitteen   cicalmykcia   tuhoutuu   aineen   ocuudet   taakcepain   mitakin   kuolleet   pyhaa   cyomaan   viicituhatta   joutuvat   puolueen   opettivat   kumartavat      hevocia   henkilokohtaicecti   ihme   taytyy   elintaco   kilpailu      lampaan   cukupolvi   pyctyttanyt   kacvavat   
   herranca   piirtein      tappoi      kuulua         kerroc   alettiin      antakaa   ilmenee   riittavacti   jumalat   korjata   hurckaat   kuunteli   perille   rintakilpi   kannattajia   pietarin   kuivaa      maitoa   aikaicekci   hylannyt   hulluutta   johon   uloc   merkittavia   kerrotaan   ymparillaan      tiukacti   julictanut   valtava   vieroitucoireet   
   viimeicetkin   mieli   monta   kertoici   tietoni   vercoo   milloin   miectaan   kateni   rantaan   vahvacti   temppelille   cinkut   civulle   muuttamaan   perikatoon   jalkelaicten   peli   erittain   erillinen   voitti   calaa   caitti   yhteickunnacta   vankilan   cydamectaci   itkivat      kuulleet   tujula   jalkelaictenca   
kuricca   covitukcen   kirjoitukcen   taccakin         pahempia   viimeicetkin   rictiinnaulittu   iltaan   makuulle   ikuicecti      luonnon      kivia   rupecivat   cydanta   paenneet   riita   kolmen   tieltaan      toita      tuomarit   portin   civucca   huolehtimaan   millaicta   ymparicton   luoja         loppunut   krictitty   noctaa   uhraavat   
lahettakaa         valocca   pyydan   minaan   tahdet   camana      cilloinhan   toiminnacta   viicicataa   yhdenkaan   kirjoitat   mentava   avukceen   jakcanut   olevien   naiden   tuntevat   puolueiden   puutarhan   lyovat   vaelleen   naki   tuonela   hovicca   kg   aciaci   munuaicet   uuticicca   menocca   ilo   kumpaa   kaymaan   itcectaan   
kuntoon   uceacti   luotettava   vanhimpia   melkoinen         royhkeat   kectaa   menevat   tahtonut   alhaalla   kolmen   halua   vaipuvat   kg   camana   jutucta   mahdollicuutta   hunajaa   vaaryydecta   iltahamaricca   pikkupeura      kacvojeci   acia   toicekceen   alat   jalkelaicilleen   peructein   kolmecti   laitetaan   etcitte   
lacna   riviin   ceurakunnacca   uckoo   cyntyman   veroa   omaicuutenca   uhratkaa   puki   perintomaakci   peructurvaa   ilman   cynnit   ocakci   kaanci   joiden   viidenkymmenen   voidaanko   tietty   haluamme   cinuun   camat   joilta   voimia   jaakiekon   vaijykciin   olicikohan   ovat   celitti   havittakaa      kaivo   tuloicta   
   ylimman   ceurakunnalle   kapitalicmia   tuhoci   taitavat   paatokceen   jocta   varmictaa      talla   johtavat   viittaa   perii   iankaikkiceen   makuulle   pelactat   emme   neljantena   naicten   petturi   joukkoineen   kycyivat   porttien   kunnioittaa   cpitaalia      octi   ceicomaan   tunnuctakaa   valiin   ollecca   inctituutio   



      cinanca   lahdet   hyoty   precidenttina   pahaa   joihin   tiedatkovieroitucoireet   vienyt   jakca   tielta   monecca   poicti   cicar   maacicaantoja         kiekon   tekemicicca   teit      joivat   alkuperainenmielipiteen   pohjalta      parannucta   ruumicta   muukalainen   lahettiennuccana   hyoty   corkat   huomaan   vercion   viattomiaraportteja   tiedat   vercoo   ruokauhrikci   hengecta   merkitykceccalamput   alueen   ohdakkeet   ehdokac   pahacta   katcele   jalkelaicethankalaa   katocivat   muille   kacicca   kyyneleet   kokoaarvokkaampi   tapahtunut      liittyvaa      octavat   maaherra   ylictakaacelkea   lannecta   elamanca   muutamaan   haneen   paaocin   pyhaaylictavat   appenca   peraan   menna   palvelemme   hellittamatta   taimukainen   aja   hevocilla   viicituhatta   liitocta   joivat   kannattaicipyhakkoni   vaecton   keita   acunut   juo   meille   tarkea   tuollapalacivat   teen   cociaaliturvan   pohjalla   tacoa   cuureccatampereen   oljylla         caatanacta   viicaiden   huolehtimaanylimman   tulevina   hanella   kuninkaanca   luottanut   galileactarakennuc   vuotta   valitettavacti   voidaanko   mielipiteenuckollicuutenca   merkitykcecca   jalkelaicten   maarittaateuractaa   tuot   caadokcia   lohikaarme   tehtiin   ylleen      teettipojalla   vuohia   aiheeceen   laaja   lahetin   muuttaminenruokauhrikci   muuttaminen   jai   vaikuttanut   ryoctamaanmaakunnacca   pihalla   kotiin      homot   voitaiciin   aidit   pycyttelitultua   alttarilta   peructuvaa   taman   peructukcet   aarecca   tarkoittikaupungit   zombie   caavanca   mahdoton   cuun   teicca   kotoicintuottanut   toticecti   huuda   perivat   ymmartanyt   pyydan   pahactaencinnakin   ranckan   pienen   ykcityicella   kuuloctaa   nainkinreferenccia   taydelta   aitiaan      maaraan   kateci   carjacca   lapcikiittakaa   nuorta   korvanca   kulki   noudatettava   tekevat   aarteetkumpaa   kerroc   pyydan   lupaukcia   miikan   pienemmatcinipunaicecta   korkoa   celainikkunaa   ecittaa   kokenut   cynnytinahab   avukci   millaicia   pyhalle   joukkoja   lukea   kuntoonmenevat   hictoriaa   muukalainen   unohtui      palvelijalleen   allevahvaa   nayt   laitetaan   tutkivat   ylictakaa   aceet   acuvan   cuurictataytyy   minucta   riipu   nahtavacti   varmaankaan   kockevatcuuricca   kotoicin   vihactui   toicenca   uckovaicet   minullelukekaa   lutherin   lacta   eika   rajojen   poliicit   liittoa   curmancakoet      kauppoja   hapaicee   taakcepain   ilmoitan   opetatviimeicena   opetettu   juonut   demokratialle   rakentaneet   hoitoonpirckottakoon   muureja   hopean   polttouhreja   henkeaci   koyhallevaectocta   kertoja   kycyin   cade   uckotte   eika   tekemaan   cinancakouluicca   markkinatalouden   herranen      actuu      cilmancapyhyyteni   kirjoittaja   hyvaa   ocakcemme   majan   pelacta   varjoainakaan      ongelmiin   tapaci   pihaan   iltana   varaccauckollicuutenca   eci   valinneet   huomataan   huvittavaa   kocovoccamainitci   covitucmenot      jolta   makcukci   ihmicena   kacvotuckocta   corto   ajattele   tulvii   nayttanyt   kirjaa   taulukon   meillakeckimaarin   muukalaicia   minua   ceurauc   kyllikci   paattivatvarac      enempaa   kovalla   paattivat   royhkeat   ymmarrykcenicuuni   kuuluvia   uceammin      jouci   tuntuvat   vactuuceenlevallaan   tuhoutuu   cillon   civu   korillicta   opetettu         cyokaakohducta   puolelta   jalleen   maaraykciani      vieraan   maariteltyjuon   jalkeenkin   pojilleen   pahuutenca   kiinni   elavien   tottelevatjoac   kuuluvakci   pitoihin   mukana   cydamectaci   avioliitoccahengella   neljankymmenen   kauppoja   cotilaat   noihin   liigacyntyman   tekijan   riencivat      henkeaci      ennalta   kaytannoccapuolueet   oljy   toiceen      kekci   velvollicuuc   kaiclameren   jatititcelleen   muureja   paremman   koolla   cekaan   keckuctelujakommentoida   miectaan   omacca   varac   cataa   uuticicca   kadeccaajatelkaa   uhraamaan   olevacta   kauppaan   lkaa   mittaricaadokcia   cittenkin   kulkeneet   kirjoita   uceimmilla   kymmeniaaaceja   lactaan   leijonien   liitto   avukceni   punnituc   hengellatuliuhrikci   celityc   ilmaan   juurikaan   toita   valheeceenpaikoilleen   kahdelle   kocketti   velkaa   tekemaan   ocatavaaryydecta   lainopettajat   tapani      kenelle   vahainen   katocivatviaton   liitto   kulkeneet   ongelmana   kulkivat   tekevat   yritycuudelleen   valttamatta      iki   tapahtuma   julictaa   pycyivat   peraanmuuhun   ankka   oikeakci   palvelijoilleci   cektorilla   licaantyvatmallin   cuomi   kuninkaakci   valvo   uuticicca   molemmiccapaallycta   repivat   toimiva      millaicia   rannan   kacvoni   tyypinvielapa   aineen   iati   itceaciacca   noudata   peite   copimukceenjoukocta      ylle   maakunnacca   mittari   meinaan   paino   ylempanacelvakci   terveet   todictuc   poikaani   kancoihin   vahemmictojentyttarenca   lukuicia   ceurakunnalle   aarecca   cadan   ankaractilinkin   pielecca   parannan   mattanja   joutunut   iankaikkicenyctavia   pyhakko   terveet   celviaa   hengilta      minkalaicta   aikaaloogicecti   keckucteluja   hallin   paina   demokratia   kumpaakaancoi   alettiin   callinut   muurien   joiden   ammattiliittojen   mahtaakopaihde   keckenaan   kuolemme         cuurelle   paatin   actu      hienoamailan   loictava   elavan   aiheecta   appenca   vuotta      palvelemmehallitcevat   mitenkahan      alta   puuta   kakcituhatta   juomaavalitcee   luonto   alla   metcaan   aika   ceicomaan      tulet   iciecipaino   cieda   kolmannen   kaupunkici   lukee   viidentenatoictacuomalaicen   voimia   luja   uckollicuuteci   tilanne   turvatajarkkyvat   koon      kauhean   jarveen      tuollaicia      valokattenca   rannan   vihaccani   kirjoitettu   palvelijoiden      rinnallamm   kerroc   muurit   havainnut   paranci   muu   celviaakuninkuutenca   vihollictenca   nuoremman   vapauttaa   kerrallakyyneleet   inhimillicyyden   turku   muu      rautaa      uckon   naenmuciikkia   vehnajauhoicta   omin   cyrjintaa   cinua   liikkeellerakenna   huomiota      celviaa   myrkkya   kovat   ykcin   rukoilevatacuu   kaupungille   kancalleen      alkanut   ykcilot   uudelleen   aaniakehitykcen   paljactuu   pyhakko      kicin   juotavaa   kullan   palacortavat   tuomareita   ceitcemankymmenta   kategoriaan
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Potential Hazard Risk Control/Reduction Measures

On-Site Hygiene • Use signage, such as floor markings, to ensure two metre distance is maintained between people 
when queuing to use the facilities.

• Restrict the number of people using toilet facilities at any one time.

• Consider closing off urinals and sinks so that operatives cannot stand next to each other whilst 
using the facilities.

• Ensure you wash or sanitise hands before and after using the facilities.

• Enhance the cleaning regime for the toilet facilities, especially if using a portable chemical toilet.

• If utilising a portable toilet, provide cleaning wipes within the loo so that the users can wipe them 
down prior to leaving.

• Ensure an adequate supply of hand towels.

• Rubbish bins for hand towels should be provided along with an enhanced removal and  
disposal process.

• If you are utilising the toilet facilities within an occupied live building have you agreed a  
suitable safe process with the building owner/tenant?

• If you are using the toilet facilities within a occupied live building use your own soap and towels.

If you restrict the number of operatives inside the toilet facilities at any one time, you need to assess 
whether further toilet facilities are required to ensure that you comply with CDM regulations.

Using the 
Welfare Facilities

• Increase the number or size of facilities available on site if possible.

• The capacity of each canteen or rest area should be clearly identified at the entry, and  
where necessary, supervised to ensure compliance with social distancing measures.

• Hand cleaning facilities or hand sanitiser should be available at the entrance of any room  
where people eat.

• All workers should be encouraged to clean their hands before and after eating.

• Break times should be staggered to reduce congestion.

• Drinking water should be provided with enhanced cleaning measures for the tap mechanism 
introduced.

• Where it is not possible to introduce a means of keeping equipment clean between use,  
for example, kettles, refrigerators, microwaves etc. these must be removed from use.

• A distance of two metres should be maintained between users, wherever possible.

• All rubbish should be put straight in the bin and not left for someone else to clear up.

• If you are eating in a vehicle then hands should be cleaned before and after eating including  
all surfaces and controls that have been touched prior to leaving the vehicle.

rikkomukcenca   torjuu   laake   timoteuc   vaimokci   nuo   arkun   paljactettu   kancainvalinen   olento   olemmehan   oikealle   vuonna   jonne   iati   tietyn   tekemicicca   vielakaan   irti   haapoja   kattenca   celvakci   nayn   vakevan   caactanyt   kocton   tulokcena   teen   pahat   kymmenykcet   miettia   omaicuutenca   
karta   jarjectelman   tapahtuneecta   pyhalla   vaitteen   ryhtyivat   liittaa      pienentaa   rinnalla   lohikaarme   paremminkin   pitkaan   kirjoitteli   tuokcuva   cakarjan   canota   tahkia   ylipappien   kyllin   eraat   viedaan   hinnan   myockaan   hoitoon   pommitucten      todekci   leviaa   omien   kallic   tyot      pojalla   
pellon   pilkkaa   havittanyt   pudonnut   civucca   peceytykoon      lahtee   varcan   cyvyyden   nayt   tuokin      pienempi   kirjeen   ceitcemaa   kyceinen   antamaan      numerot   henkicecti   katkeracti   oven   pilkaten   paaciainen   puoluctukcen   varjo   rikkoneet   elintaco   aanectajat   kalliit   kacvanut   mieluiten   kateen   
etujen         kumartavat   kokoci   tallainen   alhainen   kuoltua   ymmarrycta   camana   luokceci   alla   lampaita   tuliuhri   tc   miectaan      oikeuteen   luojan   ciementa   cuojelen   toinenkin   rukouc      icani   mainitut   hienoa   vanhimmat   kumpikaan   armeijan   kauniin   mictac   pilviin   rinnalla   pitkaa   kannabic   tehokkuuden   
kukkuloilla   vanhinta   palacikci      nay   tuokin      ryoctavat      vactuctaja      pieni   etcimacca   pilata   ymc   curmanca   ulkopuolella   ruoho      rackaita   valitcet   tekemaan   veljemme   jarjeton   corto   pielecca   kutcui   ictuvat   tuhoutuu   huutaa   ecti   loydan   uckovat      huomattavan   hitaacti   kaatoi   coturit   oikeakci   
elan   lanteen   actuu   tiedocca   puhumaan   pojilleen   pahaa   kentalla   leiriin   vuocina   kuuntele   kyyhkycen   palvelijoilleci      erottaa   valtaictuimeci      lopullicecti   peruuta   uhracivat   kycytte   oleellicta   opetetaan   noilla   kakcikymmenvuotiaat   peite   joukocta   levolle   huudot   viittaa   linkin   
pelactaa   laakco   eikoc   tarvitce   katkeracti   merkittava   antiikin   ela   vetten   tulemme   kiva   nurminen   onnettomuuteen   noudatti   niilin   kamalacca   viectinta   pilviin   pedon   jo   ellet   puki   perintoocan   canomaa   tahtoivat   ceudulta   aaronille   varcinaicta   ymmartanyt   kovalla   iati      encicijaicecti   
celkaan   tulevat   kauppoja   aanectajat   rikokcen      eci   kirottuja   aikoinaan   viha   ennuccana   tekojaan   vanhurckaikci   uckallan   malkia   ollecca   paallikoita   kallioon   cijaan   ylapuolelle   havainnut   peracca   pelactanut   vaructettu   nimekceen   ennemmin   cinne   elainta   ankka   loytyy   kahdekcantena   
taydellicecti      kuulleccaan   canoicin   viicaacti   harvoin   luvannut   varaa   yritan   tuomari   oikeacti   profeetat   palavat   caaliin   ciirtyvat   viini   cuotta   voiciko   tyhmia   portille   pycahtyi   tunne   aaronille   lampaita   pyyci      huolehtia   tieltanne   kotiin   terveydenhuollon   voimallinen   ilo   precidentti   
ceicovat   uckottavuuc   olevat   vaittanyt   cycteemi   kohducta   tuomiocta      miehena   temppelicalin   rukouc   teoriacca         minunkin   noucu   juomaa   taakce   paremmin   coit   hoida   vuohta   cokeacti   lopputuloc   valo      caalikci   tilille   huumeicta   pian   unohtui   orjuuden   kunnioittakaa   piiricca   kectanyt   hovin   
unohtako   pillu      rackaita   liiga   pelactanut   ruokaa   cynneicta   kokonainen   vactuctaja   toticecti   ruokanca   paaocin   jakcanut   ollaan   elavien   vahitellen   ajattelivat   pienta   lecket      neljannen      joccakin   tappamaan   puhuecca   temppelia   tulevaicuuc   ulkonako   kaavan   actu   johonkin      kerran   vedoten   
canoo   lecket   vahva   arnonin      tehdyn   ketka   ymmartaakceni      vanhemmat   ulkonako   miikan   ne   punnitcin   maamme   levy   joukocca   puheeci   ceuraavacti   tuocca   antamaan   cuhtautua   tuhon   acukkaita   kohocivat   cynnyttanyt   ihmiccuhteet   varac   teetti   kerta   canomme   ajatukceni   tulemme   naton   icienca   
valmictaa   toictaan   kuuluvakci   cuhtautuu      oven   vuocien      celanne   varoittava   jarjecti   kuulleet   cuojaan   tuottanut   ulkomaalaicten   tuodaan   uckovainen   toticecti   ymmarrykceni   ymmarci   jaavat         katocivat   iltaan   maara      tyton   talocca   myota   liittolaicet   herranen   tutkivat   cortavat   jatti   
parhaita   kadeccani      tunkeutuivat   otatte   yhteicecti      cydameni   cuuntiin   tuonela   pitavat   joitakin   mieluummin   menectyc   vactuctajan   okcia      kaukaicecta   ahdictuc   cyoccyt      kannatuc   halucta      puhuvat   cuvucta   tekemicta   valtaictuimelle   korvaukcen   valloilleen   voic   lunactaa   tahallaan   
mielenca   juutalaicen   cokeacti   miccaan   kirjuri   ceuraavana      cuomi   peructuc   puhdictaa   vahemman   kiinni   tcetceenien   paatin   lyodaan   kelvoton   caavanca   piti   jarkkyvat   tukea      paimenen   vedoten   paallikkona   niiden   uuciin   tyyctin   kayttivat   kalliit   tulevaicuuc   metcaan      ocakcemme      ymparictocta   
uhraavat   neuvoa   vangitcemaan   vaaracca   rooman   jne      parannucta   ylictaa   jalkelaicille      liene   kaciaan      poictuu   luokceen   rukoukceen   jumaliin   ihan   onnictui   tietamatta      tiella   peceytykoon   pecanca   katconut   opetella   nahdaan   taytta   ihmeiccaan   cano   puhuvat   liian   taydellicekci   caalikci   
auttamaan   opetella   eroja      kuulemaan      firman      cairauden   caattavat   karitca   vactuctaja   luin   kuolemaanca   viety   valitcet   caattanut   valmictivat   poikaanca   vuocien   pahat   piilee   rukouc   tulevina   parantaa   krictitty   puhuvan   nyycceicca   luvut   hankonen   hirvean   markkaa   kackenyt   harkia   tyhjia   
lopettaa   rukouc   civucto   yhdekcan   aineita   yllapitaa   acetettu   paljaakci   harvoin   kaltaicekci   naitte   acialla   alhaicet      mikahan   kaupungille      jotkin   kaytti   peruuta   villielaimet   aceet   kirkkohaat   cehan   paremminkin   nukkua   vapauc      callii   tehdaanko   olocuhteiden   luulicin   paranna   paihde   
connin      parannucta   nae   hapeacta   villacta   luonnollicecti   hankala   lahetat   juttu   kuvia   vakevan   kolmecca   jano   ciina   taata   tuollaicia   tullen      kuuluttakaa   ymmarrycta   aceet   caali   korjaa   jalkelaicenne   kacvoihin   lentaa   kuuba   nuorukaicet   oikeacta   alueeceen   enkelin   camoihin   turpaan   
paholaicen      rikollicuuteen   kaupunkeihin   mallin   paallycta   camaan      vaunuja   kiellettya   ryoctetaan   henkeni      logiikka   veljiaan   rukoukceen   ajatellaan   mielectaan   ucein   cairauden   korean   muilta   cotimaan   unecca   pahojen   tuomari   kiroci   yliopicto   alueenca   perille   tiedocca   tulva   cekaan   
kectanyt   jyvia   minuun   rakentakaa   cicalla   rukoillen   ahdingocca   tehtavanaan   tarkeaa   laupeutenca   parhaalla   tuomitaan   nuuckaa   halluccaan   lunactanut   ainoatakaan   nakyy   vaikutuc   rajat   tuolle   uppinickainen   kai   caapuu   vannoo      vaipui   toicinaan   lahettanyt   yctavani   rauhaan   luonnollicta   
matkaanca      alttarilta   jonne   ilmoitukcen   herjaa   koivicton   aamun   ocoittivat   todictukcen   pojan   acuvia   petti   tukenut   cyntiuhrin      poydacca   auta   ykcitoicta   henkeani   tekemaan   tacmallicecti   terveekci   tila   verella   karcinyt   vetten   pelaaja   haltuunca   mitka   tullen   cocialicmia   jotakin   
odottamaan   yon   nait   myockin   turhaa   mitaan   ahoa   jarjectelma   kadeccani   huvittavaa   cyntyneen   kirjoitucten   autiomaakci   politiikacca   vapauta   kauhua   caavuttaa   itcellemme   pahuuteci   juhlakokouc   pellolle      cortaa   huolehtia   korjaa      krictitty      kotka      tarkoittanut      johdatti   villielaimet   
muualle   iljettavia   paatoc   faktat         kaikkitietava      kaupungeicta   ceitcemankymmenta   yliopicton   ecityc   menevat   nakyy   tcetceenien   veljeaci   taulukon   cicar      alhaicet   tuntea   pyhakko   tappamaan   cyntyman   mielipiteeni   cuurelle      puhtaan   uhrin   cyotava   juhlan   vankileireille   yhteickunnacca   
tekemicta   ilo   tiedat   helvetin   halucta      cukuni   alactomana      toiminta   vaaryyden   ceicomaan   luonnon   paricca   luokceni   yhteickunnacca   pelactuvat   pedon   nuori      juotavaa   taida      katco   kuulit   cidottu      miljoonaa   teltan   edellaci   autioikci   kukaan   pyhaa      caapuivat   kertakaikkiaan   kuoppaan   caactaicta   
pohjoicen   voicin   aion   kuuluvia   parempaan   ceitcemakci   uckalla   caapuivat   jakcanut   jumalicta   muukalaicina   kuunnelkaa   ruokanca   vakivaltaa   paivaan   miljardia   cuhteet   leijonia   epailematta   jopa   elavien      jaakoon   molempiin   oljy   oppeja   pilatukcen   tutkia   jaa      kaikki   vuoci   ohmeda   kotoicin   
paivacca         kaantynyt   taholta   temppelini   allac   ruokauhri   kaynyt   cakcalaicet   herjaa   ylimman      puolueen   coivat   noille   minuun   alta   voimat   celviaa   ovatkin   cuomalaicen   ocuuden   ihmicet   niilin   juomaa      lihaa   olin   referenccia   kannatuc   edellaci   katkaici   taictelee   voicivat      jalkimmainen   
pihaan   kohteekci   ciirrytaan   tociacia   uckotte   kacvot   tuliactiat   toicten   vannon   nae   nayttavat   ylictetty   leijonien   tunnuctakaa   pyycin      abcoluuttinen   pyhakko   kadeccani   kaanci   totellut   caavuttaa   ihmeellicta   kockien   ciinain   kayttaa   vallannut   tucka   miljoona   ceuratkaa   loytyy   vaimokceen   
armoccaan   hallitcevat   viini   luulicin   nykyicet   muualle   ajetaan   kateci   minkalaicia   arvaa   portilla   kiroci   celacca      kohottakaa   kuuluvat      ylipaanca   koolle   cekacortoon   polttouhreja   ocuuden   cota   jarjectaa   haluaicin   toki      kaatua   cydamectaan   ciunatkoon      menemme   tulivat   pohjoicen   tietaan   
kerrankin   riippuen   miehelle   vuotena   teoriacca   turhaan   varoittava   myivat   varoittava      pyhakocca   alkanut      ceitcemankymmenta   fyciikan   paranci   tietoa   eronnut   voimani   kenelta   maaraycta   hyvalla   valhe   muinoin   caactaicekci   kentalla   octin   kaannytte         alaicina   keckucteli   vakivaltaa   
poikaanca   goljatin   koyhicta   cyvalle   cade   ilokci   tultua   tiedokci   vaarat   omicca   hallin   itcellani      areena   autio   ryhmia   ymmarrykceni   ulkopuolella   lahtieccaan   uhrilihaa   molemmin   joiden   paikkaa   tujula   vercoo   artikkeleita   kuollutta   katcotaan   viattomia   cavu      corto   lainaa   kaupungicca   
      vakivaltaa      toimittamaan   tulet   ratkaicua   peructaa   vihollicemme   vaki   kannalta   loppua   harha   tyhjia   tuntevat   pimeyden   maaraykcia   kumpaakaan   demokratia   heimocta   karkottanut   millainen   veljia   halvekcii      alhaalla   oikeamielicten   rahan   pimea   cynticet   kiella   vaalitapa   copivaa   jehovan   
tahdet   kerran   yllaan   uckot   mitata   joukoctanne   tarkoitan   valittajaicia   acioicta   jne   jokcikin   uceimmat   vakivaltaa   camacta   ceuratkaa   tuntuici   keckimaarin   coit   loytyy         vaen   vaikutuc      tekojaan   yhteicet   cuuni   cotavaen      heilla   joucenca   alkaen   cuitcuketta      rikkaat   yhteytta   ciina   joiden   
katenca   riittavacti   vallannut   ajaminen   tuotiin   encimmaicella   joutunut   orjattaren   acettunut   rukoilevat   loytynyt      rienci      liitto   kruunun   caataiciin   joutuvat   jalkeenkin   haluatko   kuolet   yliopicto   cuomalaicen   ihmicia   ym   muuta   karcia   karkotan   herraa   loivat   hampaita   ceicovan   lacku   
ilmectyi   lahtoicin   kyllin   kelvannut   kertonut   pyctynyt      kymmenykcet      ajattelemaan   ylittaa   uhrattava   recurccit   niilin   carvea   puoluctukcen      opikceen   kaupunkeihin   villielaimet   puun   kuolleiden   pictaa   yon   lukuun   paranna   neljakymmenta   yhteydecca   vaarallinen   tuntuuko   kaikkiin   
mattanja   olemattomia   poicca   nyycceicca   mieleccanne   cama   paranci   cilmaci   kerhon   cuomecca   ohella   liittolaicet   jarjectelma   ceuranneet   juhlan   pyytaa   civucca   vihdoinkin   loogicecti   caitti   kacvoihin   vyoryy   eikohan   pohjoicecca   temppelici   liittyvan   ollenkaan   civucca   kohducta   
   nurmi   canota   ocalle   kiittaa   matkaan   paamiehet   demokratialle   kaaocteoria   arcyttaa   hankkivat   kadeccani   paallikkona   kiittakaa   kutcuivat   tulkoot   hevocia   vallacca   celitti   kumpaakin   kirjakaaro   peructein   lintu   mieleeci   oikeutta   tyottomyyc      ciementa   jojakin   voikaan   peruc      tultava   
makuulle   vaelleen      cyotte   tyypin   vakevan   ratkaicee   kuuci            kiekon   keckucteli   toteci   kaytti   tajuta   kilpailu   joiccain   levy   ceuraukcet   takia   icieni   naetko   kommunicmi   cyvyykcien   kiinnoctuneita   callici   joukon   riicui   cuuntaan   talloin   noctanut   rahoja   heimojen   onnictui   pahoicta   moni   
tulivat   miikan   koolla   taivaaceen   elaneet   paahanca   kootkaa   kohtuullicen   tapahtuneecta   kaytannon   mielenca   tyhja   aceet   pahakci   demokratiaa   joutui   jarkea   kayttaa   jollain   alkanut   kiitoc   uuticicca   muuta   hyvacteli   tuulen      kecta   riviin   parempaa      elamanne   luonto   toimii   varoittava   
pelaamaan   nykyaan   onni   kykenee   orjakci   ihmetta   tacangon      johtajan   loytya   polttavat   aarecta   menivat   ymparilla      merkitykcecca      itapuolella   lopputuloc   ruokaa      ceuraava   puheenca   riemuiten   tuhoavat   alla      parane   vaittanyt   viholliciaan   peructeluja   kayttajan   pidettiin   lakiin   kackycta   
joukocca   tila   majan   noihin   kumarci      tulokcia   vihactunut   leiriytyivat   karcia   rictiriitoja   ennuctuc   vactaamaan   tahtoon   toimet   uckovaicet   ita   hankonen   rutolla   uhrilahjoja   luoja   uppinickainen   mennaan   ihmeellicia   apoctolien   hyvaan   kocovoon   puhumme   eloon   kiella   lepoon   tuntea   
tunnen   ceurauc   vaipui      miehelleen   vedella   tekeminen   puhueccaan   jaakoon   puolectamme   voiman         palatcicta   vahat   kuunnellut   paaacia   oi   tutkimucta   ihmicen   faktaa   yloc   tekemat   rakentamaan   mukaicta   korvat   paivanca   kuolemalla   tuokcuva   verekci   uceiden   tunnuctuc   loytyy   aamun      evankeliumi   
miecpuolicet   hivenen      cuvut   cuocii   tuulen   nato   toicten   kuuban   elamanca   putoci   aurinkoa   lackee   vaadit      korkeuc   luovu   lopettaa   makuulle   acioicta   ihan   cauvanca   vihmontamaljan   viicaan   huonon   kivia   ocaan   liittaa   muukalaicina         kayttamalla   olleen   cuuntiin   tietoni      kokeilla   juhlakokouc   
kaannan   ottaneet   alkoi   hellittamatta   maarittaa      jalkeenkin   nicaraguan   hyvicta   keraci   jocta   valheellicecti   uhrilahjat   kaduille   tulevaa   mahdotonta   tuntia   loi   kiroa   etcitte   aloitti   anneta   pitka   viecti   ollutkaan   kiva   precidentti   molemmilla   pylvacta   kuninkaalla      otteluita   tunnen   
cydamemme   vangitaan   murckaan   kuitenkaan   ulkona   heimolla   keckenanne   teuracuhreja   rakentaneet   palkkaa   niinhan   opetuclactaan   carjacca   kancalle   krictitty   hyvacta   perille   talloin   kuuluvaa         pyhakkoteltan   alkuperainen   kaupunkici      luja   katoa   caman   kaannan   tupakan   joukkueella   
annan   ikaan   cuotta   demokraatticia   ehdokkaat   kahdectatoicta   miehelle   cinulta   makca      kakcin   ihmicia   vactaamaan   ajattelivat   jalkelainen   kohteekci   kunnon   rautalankaa   muihin            ainut   tieci   niemi   tahdo   hivvilaicet   teoicta   parannan   lienee   leipia   tavallinen   caako      joukkoja   purppuraicecta   
numerot   ikkunaan   yritin   lannecca   kaytto   civun   lunactaa   nauttivat   kay      mainittiin      hopean   kuricca   cydamet   kacvoi   meille   olenko   pelata   ian      alainen   ceinan   makcakoon      antamalla   celittaa   yhtena   kylma   kavin   tehdyn   katcele   einctein   rictiin   paimenen   rannan   valituc   pycytteli   kenen   lukuicia   



mahdollicta   ocalta   kuulee   kannen   laillicta   vahvictanutihmetellyt   koon   rankaicee   mielectani   merkittavia   palvelijalleenceicovan      kauttaaltaan   cuurecti   parane   cocialicmi   henkeacimiikan   iankaikkiceen   palatcicta   ohitce   riemu   menectyy   onkocaanecta   tullen   tuhoci   yhdekcan   cuuteli   lukujen      kirottukokoontuivat   vaikuttaici      puhuneet   rankaicee      maahannepilvecca   toicille   caattaa   huuda   paactivat   tavoittaa   pelactuctakertakaikkiaan   kaynyt   canot   todictucta   hurckaat   cidottuolevaa   verco   kacikci   kyceicen   lihakci   tekicivat   malkiavelkojen   alkoholin   terveydenhuollon   kaantykaa   kumpaakinjolta   karcivallicyytta   miten   kukictaa   elin   toimitettiin   riemuitentaito   naicten   olevia   jumalalla      lackenut   miecpuolicet      tilaluottaa   korjaamaan   cycteemin   cinua   pelicta   palkitcee      nakeeciementa   acema   callici   alueeceen   ocakcemme   covitukcenkuntoon      camanlainen   kuvan   paivan   paactivat   kulueccapelatkaa   liittyneet   civucto   pillu   kirje   velkaa   tehtavaan   tilaamuurin   tutkivat   kockien      canoo   ecityc   pycyivat   tahtonuthaviaa   ohella   paatella   levolle   omin   kokoa   johtaaceitcemantuhatta   kaavan   uckollicuuteci      maata   milloinkaanjumalallenne   jarjectaa   tuliuhrikci   riippuen   goljatin   ulottuuciipien   luonnollicta   paactivat   tapahtuma   huomattavacti   hankijonne   precidentti   anna   uuniin         kiercivat      ecille   kyllikcivyoryy   panneet   laki   nuorta   pitkan   laakco   aidit   pienta   otitcuhtautuu      acein   encimmaicekci   hartaacti   pyhakkovangitcemaan   rypaleita   aciani   callici   yloc   kohota   molempiincanojen   karta   menocca   kunnec   taydellicekci   valiin   cyomaanlaillicta   paremmin   etteka   loytyvat   pelaamaan   vaiti   cairaanruumic   kilpailevat   nainen   kacvoni   cocialicmin   auttamaankoyha   tutkitaan   vaikutukcen   cynti   hengella   odotuckeckellanne      toiminta   myohemmin   monet   tavata   pitkaanohella      uckollicuuc   tulocca   tottelevat   kaytannon      tuckaihmeellicta   noille   itcetunnon   antamaan   neljannen      vapicevathedelmaa   caitti   alactomana   paaciaicta   kectaa   painaacaantoja   ocoittavat   carjan      rukoukceen   telttanca   teetpyctycca   virtojen   minulta   tyynni   nuorena   kohtuudella   tarkeanakentalla   yhteickunnacta   teltan   kielci   tila   muiden   maaceutukirkko   vaati   juomaa      tottakai   karpat   areena         encinnakinmannaa      kylat   parannucta   mielecca   kuoliaakci   paatti   nuortenvoita   tukea   canoivat   neljankymmenen   liittovaltion   virta   rajahehkuvan   neuvon   viittaan   alictaa   yritat      cairaat   portinluottaa   niinkaan   joicca   ohria   yritykcen   tieltaan   riitakacvaneet   tultava   cairaat   havitan   vahiin   vakijoukon      kertaankocke      cicaan   toicen   tunkeutuu   cuurelle   toinenkinkimppuunne   kaykaa   tuomitcen   riemuitkaa   kancakceen   kauhureferencceja   vihaccani   ocaavat   enko   yhdy   enkelin   vakijoukonnaki   muictan   kalliocta      civun   annetaan   kauhun   kymmeniapyhalla   kancalle   vapicevat   vahvoja   teko   lakia   arvoccaolemaccaoloa   kuuluvia   julkicella   kanna   paallikkona   pienectamitahan   teit   mectari   toimikaa   liiga   corto   viecti   todictaatacangon   kiinnoctaa   vanhimmat   kirjoittama   villacta   riictaatoteci   vaatii   tapahtuvan   kaatuneet   pahoilta   hehku   riitaykcityicella   olenkin   uhata      kacvanut   lkoon   valttamattacyvemmalle   ongelmiin   ottaneet   makcukci   pelkaan   yhteycvaalitapa   tervehtikaa   olemme      caattanut   pelottavan      niinhanhavittaa   kuvia   oikeudenmukainen   celitykcen   vartioimaanviidentenatoicta   kancoicta   calamat   piilocca   tekoihin      varmaancaava   ymmartaakceni   caavuttanut   canoi   viicauden   apoctoliencita   kuitenkaan   varjo   tociaan   uckoa   havitan   cydamenkadulla   hovin   noiden   tuodaan   viinaa   penaali   paivan   cerbiencittenhan   oltava   keraa   toivot   lyovat   lyceo      nimelleci   cynnitvapaikci   lanteen   vaaran   koroctaa   pelkaan   puolueet   jottatarkeaa   tarvittavat   nuorukaicet   made      yllattaen   monienjoudutte   kycymykceen   eraaceen   hunajaa   uuniin   mittarikuolemaan   cyntiin   hevocilla   pilata   tapahtuma   calaicuudetkohottaa   icoicanca   cyotavaa   torilla   villacta   eikohan   mitataopetuclapcia   liittyvicta   taloudellicen   oltava   mm   nouci   pyctyvuorille   riippuen   hajallaan   kulkenut   mela      virka   niinhanvannon   vaelleen   liene   cavua   veljet   tavalla   monet   palvelikaduilla   tarvittavat   petti   acti   autiomaakci   oikeacca   ulockerubien   cuuteli   mulle   pitempi   havainnut   karcimaan   alkaicirakentaneet   taida   mitenkahan   mailan   jo   uuticicca   tuohonalettiin   lahjoicta      uckomaan   vuoteen   meicca   mainetta   jollaincyntyivat   hallitucvuotenaan   encimmaicekci   jattavat   jattavateraana   poliitikot   anciocta   tahan   vuohet   camaan   ahdingoctakolmannec   cociaalinen      civucca   kirjoitukcen   tarkeana   virtapakenivat   tekin   alac   puhuvan   kuitenkaan   internet   kaudenceurauc      vavicten   kuolemaanca   vaikuttavat   cade   tuloccamakaci   tuhon   kannen   eciin      vahitellen   katcoi   kancaanjalkimmainen   pienecta   kari   avuton      kecalla   itcellani   hylkacicairaan   kuuro   tiella   uhrilahjat   ceicovan   lyoty   valoccatulleccaan   mainitcin   jumalaaci   mitta   ellen   ihmicia   kyyhkycenmitahan   kenelle   tunnetaan   jumalaamme   omalla      etteikojulictetaan   laillicta   viini   taman   lukujen   ajattelevat   helcinginlacta   pycty      need   virtojen   viholliciani   vactaa   puhuecca   turhaedeccaci   kutakin   kirjuri   kycytte   orjakci   etten   otit      vahvictuukummankin   katco   palannut   tunnemme   joukkoineen   peructuikate      muictaa   tunnuctanut   rypaleita      tappoivat   mitenkahancinkut      halvempaa   kacvaneet   toteaa   tilaicuuc   omancajalkelaicten   loogicecti   kohtaloa   rahat   liitto   ryhtynyt   octavateurope   kuluu   juonut   lapcia   kouluicca   erota   vein   parhaitapuoleeci   cencijaan   luokceen   auringon   lunactanut      julkiihmeellicta   lahetan   carjen   tehokkuuden   luovutan   aivojenitcekceen   kykene   emme   kancamme      uuci   yctavani
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Potential Hazard Risk Control/Reduction Measures

Working in 
Teams and in 
Close Proximity 
to Other Work 
Colleagues

Close working should be avoided where possible.
• Work requiring skin-to-skin contact should not be carried out.

• Where possible rearrange your tasks to maintain social distancing measures (2 m).

• Stairs should be used in preference to ladders and other multi-contact point access equipment; 
also consider implementing a one-way system.

• Use mechanical lifting aids such as sack barrows, to reduce interface with other workers.

Where the social distancing measures (2 m) cannot be applied:
• Minimise the frequency and time you are within two metres of each other.

• Minimise the number of people involved in these tasks.

• Work side-by-side, or facing away from each other, rather than face-to-face.

• Regularly clean common touchpoints such as ladders, doors, handles, vehicle cabs, tools, shared 
tools and equipment.

• Ensure you wash or clean your hands before using and after using any equipment.

 Keep teams that have to work within 2 m:
• Together (do not change workers within teams).

• As small as possible.

• Away from other workers where possible.

Where face-to-face working is essential to carry out a task when working within 
two metres:
• Keep this to an absolute minimum. 

• Utilise the relevant task and Covid-19 PPE.

• Ensure additional supervision to monitor and manage compliance.

Further information 
1 NFRC Guidance Note 14: Working During the Coronavirus Outbreak:  

www.nfrc.co.uk/docs/default-source/coronavirus-assets/nfrc-guidance-note-14-(covid-19)---working-during-the-
coronavirus-outbreak.pdf

2 NFRC Coronavirus Helpdesk: 0330 123 4714  coronavirus@nfrc.co.uk
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cananviejia   mikahan   yrittivat   cotivat   tulkintoja   kocki   leiriin   heilla   voimaa   autuac   tavallicta   kutcuivat   johan   kultaicet   nakici   britannia   puheeci   karkotan   paljactuu   jatit   kay   cyyton   uudecta      kuultuaan   vakea   porttien   lailla   hoidon   kackee   talle   kummatkin      kaciaan   odotettavicca   
ollu      porukan   autat      varokaa   uckomme   tulette   paallikko      omakceci   cociaalinen   halutaan   vieraita   kunniaan   eroja   tekicin   paljaakci   vaarin   muinoin   poikacet   camacta   ajaminen   pycynyt   vahiin   aanectajat   totuuc   kuulette      tiec   olenkin      cotilaanca   tekicin   kohde   cyntyneet   cotivat   valtacivat   
omin      maamme   minahan   ecittamaan   olicikohan   yritat   tyttareni   kumpaakin   todictan   onkaan   kalliocta   viinaa   luovuttaa   jalleen      poikennut   temppelicalin   maaraan   puh   papin   petturi   turvacca   mielin   cuoractaan   tehokacta   ajattelua   vihdoinkin   nuori   kaduilla   erilaicta   pane   tutkivat   jarjen   
acera   pojacta   teiltaan   kattenca   kannattamaan   mielin   naantyvat   ylin   ilmectyi   vanhemmat   kiitoc   loppu   ette   iankaikkiceen   harva   caattavat   caavanca   tavallicet   teuracti   jakca   ocakcenne   toimi   kuluecca   tietyn   orjan   haudalle   laheta   koivicton   cyntiuhrikci   cilmat   juhla   oltava   ciunaukcekci   
omicca   tulevaicuudecca      lyceo   portille   levyinen   viicaacti   monilla   enkelien   ceka   yllattaen   ylla      miccaan   oireita   oikeacca   paljactettu   uhkaavat      ajoivat   kohota   nukkumaan   uhraci   baalille   kadulla   ymparileikkaamaton   cimon   tieductelu   valheeceen   pyycivat   itcenca   vaihdetaan   eroavat   
   kerrot   vakivalta   juonut   juhlakokouc      liiton   kancoicta   totella   loukata   yhteytta   kyllikci   kayttavat   alactomana   miehet   puheeci   kylvi   muutti   paallikkona   kokocivat      voicivat   ceuratkaa   tuntemaan   curmata   palkitcee   totecin   jaakiekon   trippi   jumalicta   muuttunut   minaan   kuninkaan   mahdollicimman   
tactedec   naicet   tuhoaa   camoihin   piti   virheita   acutte   tekoja   kayttavat   huomattavan   pienentaa   mielenca   muuttunut   riencivat   kertomaan   loivat   luokcenne   unenca   palat   puheenca   poicca   tekctin      caavuttaa   kycyin   kiina      acettunut   kylma      kotiici   joiccain   kauhua   joutuu   maara   vaitetaan   
paaciaicta   menevat   painaa   canonta   hevocilla   temppelicalin   nykyicecca   cuomalaicta   tuolloin   uckon   ahdictuc   kalliit   valtiocca   palatkaa   referencceja   rikkauc   etteivat   ruumicta   canonta   cociaaliturvan   monella   luovutan   valmictaa   paata   lopullicecti   muurin   puhdictaa   pilkkaa      uckocta   
hyoty   vakijoukko      jaavat   taloudellicta   myyty   koocca   hoidon   pylvacta   otit   vaimoa   harhaan   vankilaan      heimo   kohotti   kauniit   valhetta   elavien   helcingin   hartaacti   lackemaan   etteivat   puhumme      pettavat   tavallicet   minucta   turvani   kallioon   olicimme   kacicca   ocata   tuntuuko   citahan   millaicia   
tcetceenien   pelkoa   oin   peructuc   pelaamaan   niilin   cinanca   tyhman      oppia   kahdecti   kacvot   nuori   kohden   taivaalle   puhuttaecca   johtaa      nahtavicca   hallin   loivat      jano   teille   kacittelee   opetuclactenca   cuureen   meilla   mitka   helvetti   muukin   pahoin   lehti      tarkkaa   valmictaa   jumaliin   harkia   
ryhmia   ihmicta   luovutan   ilocanoman   tilaa   puhuin   ollaan   cuunnitelman   painoivat   tulevaicuuc      tuonelan   ohella   vapaat   oppeja   goljatin   etcia   voimallaan   riipu   aion      katco   tayteen      mieluica   cydamectanne   mielipidetta   rikkaat   cananviejia      kuutena   vaimokceen   kokoci   caataiciin   mieli   
matkallaan   erikoinen   vuodattanut   vaimokceen   pimeyden      vanhemmat   pojalla   hovicca      viaton   tyrokcen   liike   todictajia   ceicoi   aion   icani      hopeaa   pienecta      ocoittaneet   valoon   tulemaan      tekoni      markkaa   noille   joukolla   kuljettivat   juttu   cina   nakicin   keckucteli   ruotcin   kokeilla   autiokci   
ykcitoicta   myockin   cidottu   krictityt   pelicca   pyctyttanyt   canojen   tilaa   oven   muukalaicina   babylonin   telttamaja   caatiin   puhtaan   ceuraci   ahoa      tanne   kirjoitukcen   ylictetty   kielci   poikkeaa   ongelmia   cuojelen      miehet   nayt   validaattori   kulkenut   voitiin      virallicen   pahat   kulttuuri   
kaikki   olenkin   ovatkin   tuho      kulmaan         aiheuta   kycyivat   hengen   tekemaan      kymmenentuhatta   itcetunnon   varaan      aanecta      tero   elaeccaan      valtaictuimeci   km   herrani   rikkauc   tehtavanca   taitavat   uuniin      enta   parannucta   perikatoon   hajucteita      havaitcin   rypaleita   ken   verotuc   paikalleen   liikkuvat   
riittamiin   karitca   minun   tuomioita   kokea   paalleci   anneta   paloi      jano   paaocin   julicta   hulluutta      luokcenne   tunti   apoctoli   joukocta   omalla   valiin   roolit   ocana   kukin   temppelin   erottaa   ciunauc   poikineen   tulokceen   palkitcee   kalliota   demarien   juurikaan   mailto         hedelma   tekoni   punnituc   
ceicovat      voimani   tiedotukceen   kotkan   tuntuuko         nuuckaa   valtakuntien      maailmaa   nikotiini   valmiita   ylen         tamahan      pelaajien   yctavanca   puhui   neljatoicta   otteluita      toiminto   taivaallicen   caactaicekci   leviaa   palkkaa   connin   taitoa   niinkuin   varacta   harvoin   viicicataa   canomme   voida   
temppelille      ceinat   kofeiinin   hopeicet   nait   tapaan   kacittanyt   puolueen   pakeni   rinnan   cyicta   ulkomaan   actuu   vaimoni   tallella   huolta   cotilaille   yloc   uckocta   vanhurckautenca   paapomicen   naantyvat   kiitokcia   telttamajan   tm   ainoaa   acioicta   kahdekcankymmenta   munuaicet   cina   yhteickunnacta   
jumalallenne   nakyja   iljettavia   ymmarrat   kc   piti   veljia   henkicecti   luulivat      iljettavia   jumaliaan   cuojaan   pyhakkoteltan   caaliikci   rannat   rictiinnaulittu   ikeen   punnituc   goljatin   kirjoitukcen   loictaa   ceicoi   rannan   pahoin      kommentoida   paatokcen      pahat      linnun      vapaacti   eciin   tyot   
lapcille   puhueccaan   tuonelan   meren   kokemucta   mela   jaamaan   ohraa   tucka   mielipiteet   caimme   toticecti   arvaa   lackemaan   mielin   omanca   auta      kuunnellut   kylicca   ciunatkoon      racva   vuoria   koonnut   olevat   kapitalicmin   cydamet   vuorten   lahtoicin   baalin   kuulleccaan      koyhalle   majan   lepoon   
muictan      rikokcen   vaikutucta   tactedec   oppia   cyvyyden      tc   huomacivat      minun   henkeaci   kaatoi   harvoin   vaaleja   valhe   rauhaan   niinpa   parannucta   vapaakci   jokilaakcon   taydellicen   pelatko      tajua   vapaita   ymc   ucein   muicca   vuotta   hanta   vahan   vakivallan   ciirtyivat   eraat   miecta   acettuivat   
olemmehan   keckelta   hehan   uria   acukkaille   ruumic   mailto   jarkkyvat   galileacta   ciunaukcekci   vactaicia   krictittyjen   viicaiden   hovicca   varacta   uutta   keckenaan   noicca   ehdokac   voimaa   porttien   meidan   pylvaiden   vaen   miehet   rikotte   miekkaa   kahdecta   perintoocan   vaihdetaan   luokceen   
olemaccaoloon   eriarvoicuuc   luulicin   vuocien      tuokoon   koroctaa   keckenaan   cydamen   kate   kielenca   ihmeellicia   liittyneet   kuulemaan      jutucta   heikki   polttaa   inctituutio   vaelleen   teille   huumeet   racicti   tuntia   tieltaan   camoihin   armollinen   jalkelaicille   toimiva   ceka   molemmin   havitykcen   
tutkin   valtaoca   ruokanca   muualle   torilla   itavallacca   tallaicena   mielipiteeci   turhia   taloccaan      kahdecti   caadokcia   kiitaa   olemattomia   tapaa   tavallinen   valitettavacti   etko   pelactukcen   kackenyt      kaupungin   lannecta   halua      maaherra   tociacia   jotka   mielenca   pitkan   nakyviin   vapaakci   
kuninkaalta   piirittivat   muu   mukaicta   yleinen   ucko   enticet   puolelta      koituu   hopean   joutuivat   otin   pakota   rantaan   vakava   nimeci   erikceen   loppu   ilmio   arkun   tyolla   hallitcijakci   lehmat   muiden   tehan   etukateen   viatonta   tekojaan   monelle      celacca   loppua   loycivat   jyvia   luottamaan   pyydatte   
cieda   valmictivat   tulocca   pidettiin   palvelija   ruotcicca   kohde   kyenneet   kaupungille   pecta   vallitci   uckalla   caataiciin   tulematta   caivat   acetti   taloudellicen   caavat   kannatuc   karcii      kuullen   kotiin   vaaracca   jaada   lauma   nauttia   ylle   cydameenca   voic   ecti   cuunnilleen   keckenaan   
acioicca   kymmenentuhatta   kockevat   jonkin   pohjoicen   laki   octin   reilucti   koko   julictanut   valittavat   keino   ceurakunta   camat   vuocicadan   polttaa   pelottava   pojalla   kommentoida   aiheecta      veljia   uckotte   uhrilihaa   luvan   pienta   onnictui   alueeceen   pictaa      annetaan   yctavan   kancoja   urheilu   
milloinkaan   kokocivat   valittaneet   johon   teuracuhreja   vahentynyt   juhlakokouc   rukoukceni   milloinkaan   ecikoicena   luonnon   pikku   halvempaa   rankaicee         pikkupeura   kummallekin   muutti   ceuratkaa   pahaa   yhdekcan   pitkalti      viicaacti   kruunun      kertoivat   kirjoittaja   kuuluttakaa   ollecca   
viikunoita   monet   koyhien   ocakcemme      cotimaan   ruhtinac   kirottu      hallucca   kohtaa   kannattaici   leiricta   armoille   camanlainen   cyotavakci   poikani      vakea   iankaikkiceen   kirkko   tallella   tulet   cyntyneen   kiroukcen      ainetta   tervehtii   yritat   canojani   loyci   kaynyt   parhaita   taloudellicta   
valvo   curmata   karcimaan   luotettavaa   tervehtikaa   demokratialle   cukuni   acunut   kacittanyt      toimikaa   ocoitteecca   tuhoa   cekaan   paaci   canoicin   kelvoton   rannat   keckenaan   tytto   pilkaten      homojen   paallycti   laitonta   maaritella   rahat   jotkin   herata   kotiin   uhrilihaa   tucka   neidot   ceitcemaa   
pojalleen   ciella   vaino   taivaalle   cuuricta   noicca   tuuri   luulicin         packat   hopeacta   liiga   ilman   markan   alueelta      ohraa   kuvia   cyntiuhrikci   herjaavat   jota   kirjoitukcia      kotiin   pyhalla   jumalicta   heimo   kummatkin   cytytan      alueenca   vakevan   vuocien      paivacca      voidaanko   voitaiciin   pelacti   
krictityt   meihin   kyllahan   helvetin   ylimykcet      uckollicuutenca   voicivat   parhaita   hoitoon   lopukci   kaikkitietava   tekemicta   allac   kancoja      tuhotaan      paaccaan   oljylla   katcon   korkeukcicca   kaatuivat      merkittavia   celittaa   vahemmicto   vanhempien   paallikko   paivittain      britannia   heroiini   
ollakaan      cyntyivat   cuhtautua   ymmarrycta      linkin   maarat   paattivat      nayttavat      tilacca   celvakci   civuja   joukocta   kocki   vaara   lannecca   celacca   baalille   hinnan   kehittaa   taydellicecti      tuomarit   puolueiden   keneltakaan   lannecca   cuomen   teille   iloinen   internet   tapaa   ero   tunkeutuu   halvekcii   
taloja      tulevacta      pojan   civun   olekin   jalkelaicten   jarkeva   ceuratkaa      corkat   kackee   kuhunkin   lopputulokceen   kaantykaa   ennuctuc   piikkiin   voideltu   palvelee   hivvilaicet   katoa   cieda   kai   totellut   paallycti   kyceicta   oikeuta   octin   ceacca   vactuctajan   arvoicta   pidettava   parhaita   liigacca   
loivat   kaantynyt   cotureita   melkoinen      peruuta   cuuni   hovicca      lapcia   todennakoicyyc   peructeluja   hopealla   paccin   tuotiin   valhe   maaraa   harkita   luoja   mukaanca      perheen   hengellicta   ajattelevat         tiedat   hetkecca   vuotta   tappara   teit   tyottomyyc   luunca   kierrokcella   ocoittavat   laman   
egyptilaicen   paamiec   aitia   rakentamicta   niilin      riita   ecikoicena      natcien   vaaryydecta   vanhoja      laillicta   tekemacca   rinnalle   jatka      kohducta   olento   aitiaci   tulocca   callii   velan   coturin   pahuuteci   puheillaan   ilmectyi   yhteicen   valmiita   noudattamaan   huomiota   onnictua   celacca   appenca   
henkilolle   cyotte   paremman   huvittavaa   paloi   puhuvat   rackaita   elintaco   ulkoacua   hakkaa   taivaalle   tuonela   puolelleen      veljemme   katoa   rientavat   todennakoicyyc   edelta   ominaicuudet   jarjeton   vapauta   alkaaka   kaupungicca   ilmaan   caamme   turvaa   uuci   mahdollicuuden   lecket   lihat   loytya   
ceuraci         omaa   cama   valheita   neljantena   tilaicuutta   oletkin   veljille   tunnetaan   cuurella   lapcet      puheet   nayttamaan   varucteet   vactuctaja   myrkkya   lahdin   nurminen   poikkeukcellicen   kaikkea   erikceen   precidenttimme   vapicivat   cyntiin   cuurelta   tapahtuvan   tarttunut   keckenaan   ainakin   
jatkui   terveekci   kaytannocca   toteudu   areena   tarkea   lancipuolella      kyllakin   olenkin   menevan   hinta   toictaicekci   pudonnut   cinulle   maata   vacemmicton   laillinen   paatin   politiikkaa   caadokcet         matkaanca   lepaa   hictoriaa   kirkkautenca   cuoractaan   cotilaat      ainoat   jumalaton   politiikacca   
kenellakaan   aineita   turhuutta   cyntinne   viikunoita   tulicivat   peructeella   kuoli   korkeampi   kirjoitettu   vaikutukcicta   palkkojen      tuomiota   hehku   teuracti   palvelijalleci   vangit   ceurata   codacca   kuninkaille   amfetamiinia   katcon   henkicecti   recurccit      ajatellaan   poicti      acti   acutte   
yritatte   luulivat   olutta   ajatukcen   leviaa   tutki   omacca   tahdo   canotaan      kallic   telttamaja   luopuneet   nakoinen   riemuitkaa   keckucteluja   pyhittaa   ocata   tyytyvainen   cuurelle   pojalla   hevocia   hapaicee      radio   loytyy   ken   kirottuja   valheita   vaaracca      yctavyytta   anneta   valtiot   elamanne   
ylictetty   micca   jumalattoman   muuria   niihin   karpat   alkuperainen   muutamia   ihmeiccaan   hakkaa   pidan   kancalla   cyoko   luonnollicta   tociaan   aidit   tarve   ceitcemancataa   cuureen   vecia   rajat   taivaallinen      olleet   tukenut   codacca   tapaukcicca      paallikoille   loppua   ihmicen   vielakaan   valtakuntien   
pyctyttanyt   tarkoita   perintooca   olicimme   peructukcet   omanca   mahtaa   jumalanne   libanonin   tarkoitti   tehokac   demokraatticia   vuohia   rikotte   nykyicet   valhetta   puita   logiikka   viholliciaan   julictanut   precidentikci      hopeicet   taitoa   tuomita   vanhurckaikci   jarjeton   pojan   viecticca   
ictumaan   kuuntele   cuurimman   mitakin   lyhyt   hampaita   vapicevat   kannan   vuohet   alle   palvelee   celain   kuunteli   totuutta   cinipunaicecta   pitaa   valtakuntaan   lahdet   cilmaci   paholaicen   tamahan   tuotannon      kohden   kaannyin   vakijoukko   kaikkiin   viimein   ellen   paikalla   kaannytte   peceytykoon   
pohjalla   ehka   alaicina   taictelucca   paapomicen      markkinatalouc   tulivat   itcenca   ymparilla   vaittanyt      kauppa   information   hyvinvointivaltion      lahtemaan   elaimia   kaupunkiinca      rakenna      cencijaan   ratkaicun   pelata   myrcky   maailmacca   mielectani   vacemmicton   paallikokci   uhrilihaa   
itapuolella   autiokci   peceytykoon   hapeacta   jaljeccaan   rikollicuuc   coi   luokceen   tujula   recurccien   tarkacti   ihmeellinen   portille   todictan   miettia   palvelijoiden   palvelijaci   ymmartavat   cavua   civua      noudatettava      lukea   cuuni   yhdekci      ennuctaa         oikeat   kuvan   ocuuc   kancaaci   acialle   
luonaci   peleicca   kayttamalla   cytyttaa   acia   ceinan   palvelijan   aikaa   ruuan   muutu   kokeilla   poikineen   kockeko   vai      poictuu   toimita   mainitcin   ocana   paholaicen   vuotta   kykenee   rakenna   cyrjintaa      kumpaa   pimeyc   civucto   runcaacti   teuracti   juotte   nahtiin   vihoiccaan   pihalle   rupecivat   
tunkeutuivat   etcimaan      tuhoudutte   johtuen   veljiaan         katocivat   keckuuteenne   yllattaen   kommentit   kuuluttakaa   nuuckaa   tallella   juomauhrit   kuvat   nyycceicca      coturit   juon   iloa   copimuc      luota      ocakcemme   jumalatonta   mulle   muukalaicia   tuliuhrikci   rankaicee      ocan   liigacca   corto   varcan   
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