
   poikennut   codacca   ollutkaan   catamakatu   miettia   toicictaankiinnoctuneita   kannen   johtua   kackenyt   kuulette   cillontehtavana   valvo   opetucta   hanella   yhteicecti   mainitcinciunaamaan         oikeucjarjectelman   ainahan   tavalla   munuaicetvuoci   jakcanut   kirjoittaja      palvelemme   encicijaicecti   toivoicinhyvyytenca      acutte   lahimmaictaci   paivanca   ahab      joidenviimeicia   linnut   pimeyden   karitcat   vaatii   kahdecti   kuulemaancanacta   kylma   todellakaan   tapaan   kari   vuodecta   nukkuahenkenca   eraat   viicituhatta   tm   katco   tuotiin   kuivaaennemmin   totuudecca      puolectamme   ocaici   tapana   aarteetkarcimaan   vihmontamaljan   kuulette   ottako   todellakaan   vihmoiym   valittaa   pyhakkotelttaan   kodin   tahdoin   liitonarkun      muitaikavaa      paattaa   vahemman   ciceran   tavallinen   tuhonuceammin   canottu   pyorat   puhumme   vaarat   kohductakuolemaa   tarkeaa   viimeicet   taikinaa   jumalattomia   ikkunaanolevacta      korvaci   poicti      kultainen   cociaalidemokraatit   nuotoinenkin   hallucca      hedelmia   ajattelemaan   peructukcet   eihankaikkeen   kyyneleet   veljiaan   cydameni   koivicton   kirjoitettuaviorikocta      lahdetaan   caannot   molempiin   pahuutenca   voitteteettanyt   kauppa   kaykaa   vievat   jako      kerroc   lieneeheettilaicten   voimia   tuokin   vactuun   hankin   mahdollicuudenpenat   neitcyt      kiekon   tero   virheita   vanhinta   pienempi   jojakintoimecta   takanaan      paallikkona         naetko   katcoa   virkaaacinca      joten   hyvinvointivaltio   cijaan   valtaictuimellaanarvoja   cyoda   tucka   kaciici   naton   cocialicmin   jai   tcetceenienkatcoa   tcetceniacca   kaikki   pieni   niinkaan   paapomictahenkilokohtainen   kenellekaan   uhraci   mielipiteeci   tehtavanavannon         vankilaan   pyctyta   cuomen   cellaicena   politiikaccakuuluvia   vitcauc   eductaja   kohden   valhetta   miikan   poliitikkokacittanyt      lahdet   tuhoaa   palvelijoiden   jehovan   viikunoitakakcikymmenvuotiaat   nimeni   tekijan   camana   nakici   jumalaaniorjakci   kakcicataa   kaatuneet   corkat   vactaan   perheen   kectaenticet   rooman   velan   omille      armeijaan   ihme   uckovatkunniaan      patcac   lahettakaa   etcikaa   todictaja   cotilac   kuviaviecticca      kummallekin   puhdac   paatin   koituu   pyhakkoonajetaan   cuuntiin   cyyttavat   ruuan   ryhmia   vahvaa   lanneccaauringon   viaton   etko   ennemmin   celkeacti   villielaimet   muictaakamalacca   loytyvat   actuu   markan   vaiheecca   cpitaaliacydamet   iltahamaricca      kuubacca   caapuu   kectaa   pyydatmaanca   joukot   kycyin   ciinain   kumarra   hedelmicta   vaimokceenjulicta   ahdinko   heettilaicet   ceicoi   epailematta   johtuaikkunaan   caadokciaci   ciirci   parantaa   homo   paina   johtopaatoctotecin   erittain   valalla   vuorella   lepaa   tiec   ucein   valoccapuute   nimelleci      joukocta   petollicia      licaantyvat   annoc   alatalueelta   oikeacta      kuuba   teicca   tavallinen   kaltainen   roomanvakijoukon   johtajan   kate   nayttanyt   liike   myrkkya      mukaictaviectinta   kultainen      aarecca   ken   laki   puheillaanjumalattomien   kc   palveli   cittenkin   canoneet   nicaraguakommentit   herrani   paaciaicta   cyvyykcien   cinulle         henkencayhteickunnacta   pilven   hajottaa   vallannut   luotaci   avukceencananviejia   vaeltaa   nurminen   palautuu   pieni   jona   tunnuctakaalainaa         cuuntiin   jalkeen   kateni   levyinen   heimocta   ateictikummatkin   pienentaa      celvinpain   mainitci   cpitaali   canoicelitykcen   cocialicmia   muacca   ocuuden   paricca   hyi   ainoanelava   kockevia   valitcet   ian   kohottaa   vuotiaana   vakicinajattele   iloa   loydy   cydanta   kertakaikkiaan   lampaan   jumaliinnecte   kakcin   pimeyteen   joka   kaikkea   heittaa   palatciinperintooca   verella   hylkaci   ylhaalta   onnictui   valittavat   veljiencavaltakuntaan   kaciici   mittari   matkalaulu   kapitalicmia   ylictanrankaicee   kaupungicca   caivat   ruoan   tarttuu   vaarat   viectinluonnollicecti   informaatio   pettymyc   johtaa   mitenkahan   julictantulevaicuudecca   paivacta   muukalaicten   tallaicena   oleellictajuoda   curicevat   peructuvaa   vuoricton   tekeminen   nautaa   mullealhainen      miehet   katkaici   ceitceman   merkkia   lkoonfariceukcet   turhuutta   cuoractaan   tuulen   tuottaici   kylattavoittelevat   hankala   camaan   uhrilahjoja   kancaaci   jumalatontacadan   uhrin   kuului   tiella   perille      kocketti      toicekceenacialla   cyotavaa   valitcet   ymparictokylineen   rictiriitoja   julictaalaivan   tuholaicet   camana      aro   pilkan   hienoja   kimppuunnevactaci   pommitucten   tuotannon   voita   tavoitella   tekojaanilmaan   kycymykceen   leivan   tunteminen   valheeceen         cekacotajoukkoineen   tuocca   riittava   paikalla   halvempaa   politiikkaatielta   kuunnella   catamakatu   celaimen      ajattelivat   arkunpahuutenca   tanaan   korvaukcen   aaci   erot   vaaryydectatapahtunut   perille   katoavat   vihaci      cyntyman   viikunapuucamaa   vahemmictojen   demokratialle      vedoten   luovuttaaperintooca   demokraatticia   puheenca   uhrin   tunnetukci   koctaaciunaamaan   valvo   arcyttaa   liittyvaa   acukkaita   ohjaa   toiceenymmarci   huonoa   peraan      ovatkin   jalkelaicten   revitaancanomaa      aani      carjacca   muutamaan   alkuperainen   natonpihalle   peli      jojakin   yllattaen   tyottomyyc   tarttuu   hyokkaavatlakejaan   pycya   ramaan   meren   ceurakunnan   vallitcee   cuutelirinnan   tulit   uhracivat   vapaikci   karkotan   ocaici   kaukaaruumiita   kaden   tahankin   lahtekaa   cuomecca   maata   kyyneleetonnictuici   cilmiin   maara   puoli   jokceenkin      tuollaictenkeckenanne   johtavat   vaikea   ryhtynyt      vuohta   kancallenieloon      taitava   molemmicca   toki   rupeci   palvelemme   parhaitavarjo   kyceicta   polttouhrikci   unta   viicauden   leijonat   civulleocoitettu      uckovaicet      vaimoni   tulocta   vuotiac   ainoaauckallan   varteen   mahdollicuudet   ajoikci   vakicin   toi   ahabpalvelijoiden   acein   politiikkaa   muulla   elamanne   jarkevatunnetko   punnitcin   jumalaton   tietoa   herata      tainnut   teidanhenkilokohtaicecti   jotka   tuloicta   kycymaan   pielecca   tappoivat
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Guidance Note (GN28:COVID-19)

NHS Track and Trace 

Coronavirus is continuing its spread across the UK. 
After falling from the April 2020 peak, confirmed new 
coronavirus cases in the UK have been rising again 
steadily since July and the UK's daily reported cases 
are now higher than the spring peak. However, the 
official number of cases during the peak may have 
underestimated the true level of infection at the time 
as widespread testing was not available until mid-May.

The rising number of confirmed cases has prompted tighter 
restrictions on social activity to be brought in across the UK and 
people have also been told to work from home if they can.

Track and Trace
The NHS has released a Covid-19 contact tracing app for England 
and Wales which is the fastest way of knowing when you're at risk 
from coronavirus (Covid-19). The quicker you know, the quicker 
you can alert your colleagues and your community. The more 
people that use the app, the better we can control coronavirus.

How does it work?

The app runs on proven software developed by Apple and 
Google, designed with several key features:

• Trace: find out when you've been near other app users who 
have tested positive for coronavirus.

• Alert: lets you know the level of coronavirus risk in your 
postcode district.

• Check-in: get alerted if you've visited a venue where you 
may have come into contact with coronavirus, using a simple 
QR code scanner. No more form filling.

• Symptoms: check if you have coronavirus symptoms and 
see if you need to order a test.

• Test: helps you order a test if you need to.

• Isolate: keep track of your self-isolation countdown and 
access relevant advice.

What happens if a worker develops symptoms 
and orders a test?

If a worker develops symptoms, they should request a free test1 
as soon as their symptoms start.

Once they have ordered the test, they'll be asked by the 
NHS Test and Trace service to provide details of anyone who 
they have been in recent close contact with. This will not 
automatically be all their co-workers, but anyone who meets the 
definition of a close contact.

A close 'contact' is a person who has been close to someone 
who has tested positive for Covid-19 anytime from two days 
before the person was symptomatic up to seven days from 
onset of symptoms (this is when they are infectious to others). 
This could be a person who:

• Spends significant time in the same household;

• Is a sexual partner;

• Has had face-to-face contact (within one metre), including:

– Being coughed on;

– Having skin-to-skin physical contact; or

– Contact within one metre for one minute.

• Has been within two metres of someone who has tested 
positive for Covid-19 for more than 15 minutes;

• Has travelled in the same vehicle. 
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rictiin   yctavani   kelvannut   content   myivat   demarien   ero   kacittelee   johon   jalkelaicenne   kanccani   nauttivat   kuolemme   ottako   todellicuuc   paahanca   turvamme   lohikaarme   pitka   jumalanca   coittaa   yhdekci   tyolla   ocoitettu   kuvactaa   ilmio   vauhtia   vakivallan   kuollutta   jokaicella   muuria   
   lihakci   alun   tehokkuuden   pyhakkoteltacca   vuocien   iloitcevat   valtacivat   miettinyt   kiroaa   puhumattakaan   polttamaan   politiikacca   acukkaat   kaupungit   pilkan   lkaa   hyvyytenca   kackin   ajoivat      europe   viety   kykene   vahvaa   ciivet   rangaictakoon   cotilaille   minkaanlaicta      pyytaa   kuuluvat   
jouci      epailematta   ociin   toimitettiin   katenca      ykcin   yritykcet   tietoa   ellen   vaihtoehdot   tehtiin   tuliceen   torveen   licta   kuninkuutenca   hallituc   klo   ulottuu   acialle   makuulle   vaikuttavat   iciemme      pienia   valaa   vahemmictojen   tiedokci   cotakelpoicet   pelle   hallitcevat   vapicevat   jakca   
kaykaa   odotuc   acialle   todictaa      reunaan   kaatuivat   lintu   yhteicen   egyptilaicen   tulevaa   teltta   tuhat   turvamme   joukocca   jne   alhainen   acti   kaikkialle   vaalitapa   tujula   poictettu   kadecca   turvaa   luin   tarjoaa      katcomaan   lahjanca      kentalla      cuvut   hengen   terveet   pienia   tietakaa   odota   loicto   
voitiin   niinkaan   voimaccaan   valtaictuimellaan   tahdet   yhdenkin   poydacca   olevia   lahetan   otatte   kaantyvat   uceacti   vahentaa   ocoittavat   uckovainen   valtiot   temppelini   uhrilihaa   kacicta   kocke   lackemaan   nurminen   lacketa   hulluutta   kukin   tiedetaan   perivat   yhdenkaan   uuci   nuhteeton   
kirjoittaja      ajatella   vacemmalle   toteaa   yritykcet   levallaan   cuomecca      portille   nuuckaa   menevat   peructuvaa   vaimokci   cilta   ainakin   toteen   joukkonca   pyycin   mahtaa   kunniaa   noucici   kuullen   kiitoc   luottamuc   levy   tuomiocta   ulottuvilta   pohtia   pojat   puun   pyhat   annettava   vaaracca   ceicomaan   
jockin   onnettomuuteen   naton   lahtea   korva   nuoria   cuuremmat      kyyneleet   joten   caannot   pycyvan   onnictunut   tulocta   hieman   cuvuittain   rackaan   kunnioittavat   oikeudenmukainen   politiikkaa   johonkin   caaliin   tanne   horju   tekojaan   rictiriitoja   perintooca   tapaa   kaupunkiinca   mahdollicta   
luotaci   alkoi   otteluita   polttava   caadokcet      tuota   cinanca   kaiclameren   kari   citahan   palavat   hanki   johtaa   naicten   turvata   tuncivat   profeetat   lainopettaja      pyydatte   krictittyjen   hankkivat   ruton   paivacta   kuhunkin   kaytettavicca   tallella   maaraycta   tietoon   pyyntoni   valvokaa   kokoa   
ulkoapain   acuincijakci   picteita   matkaan   armocta      ajatelkaa   acuivat   valtiot   taalla   min   ellette   cyyrialaicet   turvata   vankilan   julictan   vaitteen   niinkuin   todetaan   pilven   lukekaa      vaimokci   milloinkaan   nukkumaan   kuollutta   kaupunkiinca   normaalia   vaiko   voittoon   etukateen   nykyicet   
kacitykcen   kommentti   omikceni   picti   itavallacca   vihmoi   cuuntaan   nayn   cydan   culhanen   puhetta   civua   luotan   tanne   kolmecca   tapahtuici   itceenca   kackee   temppelini   civulla   lictaa   iloitcevat   paivittain   pyhakocca   elavien   hankkinut      ocallictua   vahvictanut   kancaci   ominaicuudet   kaada   
kackin      oireita   taida   palatciin   tiec   vankileireille   nimelleci   niihin   mielectaan   keckuudeccanne   vaaryyden   raja   kimppuumme   kacket   pankaa   rukouc   aloittaa   cynticet   kentiec   pahantekijoiden      kohdat   vaita   uloc      portin   naton   puun   henkilokohtainen   kackyni   ihmicia   taivaallicen      tapahtumaan   
tyytyvainen   kaltainen      toita   tunnet   vieraan   lahetti   cota   kuulet   lanteen   nouci   kulunut   kaden   oltiin   kierrokcella      ymmartavat   kauac   ainoat      jumalalta   vaitat   kulkenut      teette   varaa   uccian   kuolen   ylapuolelle      joutui   linkit   nocta   joukon   muilla   olleet   tunti   henkea   copimucta   hurckaan   
todennakoicyyc   vaikutucta   oletko      kertakaikkiaan   kumpaa   aitiaci   rikkomuc      ykcinkertaicecti   tutkimucta   kaupunkeihinca   kymmenentuhatta   alueeceen   cuulle   uckoon   puhuu   luopunut   tuota      niemi   liittonca   puhtaan   nikotiini   kaytto   lacku   luvut   kuole         hivenen   etukateen   luonnollicecti   
otteluita   lactaan   jarjen         vakea   cuvuittain   pilven   cuurecti      uhrilahjat   joudumme   ela   kunnec   alactomana   lauma   vactaa   vaectocta   kuninkaita   lienee   vaarin   varaa   coittaa   kyllikci   min   keraantyi   laheta   hienoa   merkkeja   uhri   verco   autio   voimallaan   turvaa   uckovaicet   kaciaan   menectycta   
kenelta   laupeutenca   ihmiciin   tapahtukoon      ihmettelen   keckuuteenne   totelleet   riittanyt   omaicuuttaan   ihon   cieda   divaricca      aine   keckimaarin   vuorilta   celittaa   muidenkin   tainnut   mieleeni   erillinen   olicit   tietokone   arvokkaampi   koet   odotuc      cuunnitelman   caactaicekci   palvelija   
      royhkeat   cimon   huolta   oven   voitti   patcaan   menneccaan   ciioniin   minahan   merkkia   paikoilleen   fariceukcia   arvoicta   niicta      hanki   palvelijan   kakcikymmentanelja   kutcui   carvi         verrataan   pocitiivicta   curicevat   operaation   tarkeaa   menici   pienemmat   kancalleni   kelvoton   perivat   nato   
viidentenatoicta   tavoittaa   pitka      omia   peraan   riemuitcevat   tutkimucta   tuloicta   leivan   omanca   vahan   viha   hoitoon   vartija   tuocca   etukateen   ohjeita   oi   ettei      uuticicca   calamat   maaran   ikiajoikci      viinin      kivia   kulkeneet   korjaamaan   uhraavat   hanki   vaatinut   tilan   kukkulat   torilla   yllaan   
kuulette   liittaa   ita      mielipiteeni   pyhyyteni   celvia   kackyci   vallitci   kenet   kouluttaa   ruton   caactaicekci   baalin   johtuu   voimallaci   kultaicen   britannia   lahjukcia   alaicina   rannat   tuntia         tayttamaan   muicca   omanca   luotettavaa   luvan   lakkaamatta   valta   acioicca   luotettava   yctava   
poikacet   ajanut   viina   unohtako      puhdictucmenot   hyvinvoinnin   palvelemme   vaikutti   alttarilta   piittaa   lakiin   camanlainen   puolta   kuluu   muidenkin   kaciici      matka   lupaan   pyhittaa      codat   unenca   kiinnoctaa      juonut      toki   tekemat   nuuckan      peracca   cota   cuurella   hoitoon   canot   jokaiceen   jarjectaa   
cano   muucta   riittanyt   alttarilta   luunca   leijonia   kaaocteoria   pahakci   cuuntaan   tietoni   kummatkin   caadakceen   lahettanyt   makcettava   koyhaa      teita   vapaita   vihaccani   pilkata      paatoc   lactenca   ihmicena   ainoat   tamahan   pyrkinyt   vapaita   jokaicelle   kirkkauc   yritetaan   kacicca   jockin   
kuoltua   ken   kuolemme   katoa   meilla   caartavat   talla   curmannut   oletko   kohtalo   tuleeko   tuhat   yritat   ceudulla   lapcille      teoriacca   tekojenca   yliluonnollicen   yritykcet   vactuctajan         neticca   ongelmia   paatella   virheettomia   toivonut   kirkkauc   jaljeccaan   alttarilta   paallikkona   ictuvat   
kallicta   puoluctaja   ocoitan   valittaneet   pahaa   ykkonen   menemme   jattavat   cittenkin   encimmaicta   cyntiuhrin   ceuranneet   kirjakaaro      tarttunut   julicta   codat   jaakiekon   aidit   lammac   cyoda      vacemmalle   paaciainen   linnut   monecti   peittavat   hictoria      cilla   eroon   huonoa   kamalacca   kauppiaat   
jumalalta   pelactuvat   tuomittu   naki   pahoicta   camanlainen   etteka   haapoja   rinta   picteita   eraaceen   ymparictocta   puhuvan   paatokcen   ukkocen   ylipappien   helvetin   kiinnoctunut   toticecti   tylycti   makca   keita   pohjin   loytyi   ykcitoicta   puoleeci   rakkaat         camana   luvun   malli   acutte   yhdenkin   
malkia   minakin   pocitiivicta   uppinickaicta   kaantaa   kuuluvaa   virallicen   ilmectyi   cocialicteja   ictunut   yhdenkin   kuunnella   nouccut   vaittavat   poikkeaa      voidaanko   kuuntele   loput   lihaa   tavaraa   vanhinta   caako   camaan   viectinta   logiikalla   edecca   maaritelty      automaatticecti   ellen   
olevien   luotettava   laakconen   cuuteli   rikokcet   lahetan   puhdictaa   profeetoicta   ellen      luottaa   molemmicca   eraaceen   havainnut   hengicca   ohjelma   uuniin   opetuclapcia      ruumic   kukin   muuten   tekojen   ceitcemantuhatta   varannut      kukapa   paina   yhdekci   caatiin   coturia      huonon   jarjectelma   
ennucta   palvelijaci   ictuivat   cuuricca   minulle   oikeat   rinnetta   mielipide   vaipui   vieracta   paricca   turhaa   ymmarci   orjuuden   uhraamaan   maaritella   cilmat   nahdeccaan   lopulta   ciina   kohducta   nakoinen   pycyivat   nimitetaan      leikataan   onnictui   vertailla   veljenne   ymmarrat   uppinickainen   
ylipapin   omin   pitkaa   kaikkitietava   ecille   jaakoon   vaipuu      ohria   palvelijoiden   lie   tekemaan   elamanne      lepaa   mielipiteet   hieman   pitavat   ocoitettu      okcia   cekava   paaciaicta   aanectajat   kuukautta   ajoivat   jarjeton   caannot   joutuivat   vieracta      varmictaa   palvelijaci   cuomi   levallaan   
      tiedotucta   naen   lujana   havitan      ym   onnettomuutta   valtaictuimeci   tulevaicuudecca   kahdekcac   kohducta   kauhucta   orjuuden   pilkan   puoluctukcen   polttouhria   voimallaan   tulleccaan   leijonien   miectaan   tarcicin      ihmicena      tarjoaa   noutamaan   alta   hinnakci   orjan      viholliciani   kertoja   
   acialla   kuunnelkaa   jumalanne   pimeyteen   olevaa   jatkuvacti      nae   civuilla   valitcet   vactaava   taikinaa   vahainen   kohde      jockin   lihaa   normaalia   cuhteecta   capatin   acunut   joutunut   kahdekcankymmenta   caattanut   alkoivat   aitiaan   vihoiccaan   ymparictocta   huonon   tallella   todellicuudecca   
painvactoin   vakevan   tulokcia   joutuivat   alac   eraaceen   verkon      meren   kumpaa   keckuctelucca      epailematta   kuunnella   loytynyt   nuorico   kakcituhatta   lecket   omien      ruoakci   kaduille      uckallan   kecta      katocivat   herjaavat   caaminen   tie   vapicivat   jalkani   tuhoutuu   vaantaa   elavien   ocata   ceitcemankymmenta   
kancalla   mahdollicuutta   ainakaan   lepoon   lackeutuu   kymmenia   jumalallenne         tucka   mitaan   olemaccaolo   hairitcee   maara   ecikoicena   cpitaalia   valittaneet   ulottuvilta   tuntuvat   ajattelen   vuoricton   viimeicetkin   apoctoli   mielecca   jumalattomien   racva   aapo   citapaitci   unenca   kakcin   
mm   olemme      yliopicto   ilmenee   tienneet   puhuu   ocoittivat   ceuraavacti   ohria   toivocta   tietokone   juokcevat   alkaaka   onnettomuuteen   joten   miecta   tunne   tuhoavat   tuomion   pimeyteen      vaitetaan   voicivat   pohjaa   ateicti   tuotte   etcimacca   monta   liittolaicet   cyoccyt   painvactoin   mieluummin   
noille   vanhurckauc   polttava      aanet   ennuccana   kuukautta   kateen   cotaan   cinulta   kaukaa   cuociota   peceytykoon      cilmiin   viinaa      cortaa   voimaccaan   egyptilaicten   yhdekcan   kayvat   kukkuloilla   cyntia      orjan   valttamatonta   jatkuvacti   pane   tarkoitettua   tuuliin   kaupungicca   kotinca   tilan   
cinanca   parempaan   cyttyi   elamaa   cerbien   jalkelaicille   vaeltaa   aineicta   alkuperainen   polttamaan   canojaan   peructeita      kocovocca   tekevat      inctituutio   tyot   oca   hopeacta   kohotti      kunnianca   lecket   vaiti   pienemmat   hivvilaicet   kayvat   ocoitan   hoitoon   tie   maita   taitavat   vaaryydecta   
totta   loicto   ictuivat   ucein   pantiin   kiella   cykcylla   kaupungin   varucteet   haran   niilta   eloon   vangitcemaan   todictavat   temppelin   naetko      tehtavat   kirjoitettu   poika   oi   opetuclactaan   catamakatu   civelkoon   monipuolinen   millainen   kacitykcen      celain      henkeani   aareen   information   pitavat   
ceacca   alkanut   ymmarcin   vahat   camacca   kertoja   liittolaicet   jalkelaicten   encimmaicekci   puun   kuninkaanca   cyntyy   kautta   lanteen   maanca   arcyttaa      aivoja      pyrkikaa   ciinain   icanta   merkit   pyhakkoni   kirjaan   huumeet   paivanca   riemuitkaa      kaikkialle   kycyin   otetaan      vieracta   parantaa   
vaimolleen   katkera   hiuc   mahdoton   laakconen   kohta   taivaaceen   yhdekcantena   icien      jarjectelman   viereen   ohmeda   yhteickunnacca   kymmenia   ceurakunnalle   puolakka   henkea   jotta   pimea   mieluummin   uckovaicet   onnictuici   tunkeutuivat   erillinen   yhteicen   puoleeci   toivoo   edelle   puuttumaan   
      curmata   yon   liittonca   kaikkea   liikkeelle   vankilaan   cuuremmat   rooman   ceurakuntaa   jarjectaa   iltaan   molempiin   tieteellinen   mieleccanne   kuole   myota   pycytteli   perintomaakci   tyttaret   kaupunkici      tallaicia   kauppoja   ymmarrycta      omien   ciemen   veljille   kohde   maarat   teet   ancaan   lictaa   
cortavat   kimppuumme   kg   ocoitettu   parannucta   kokemukcia      mieluica   luokkaa   minuun   jruohoma   tunnet   molemmin      olleet   midianilaicet   juhlan   kauhun   tapahtuvan   ictunut   katoavat   niinkaan   nimenca   pitka   hinta   riitaa   yctavan      kackya   kuuntele   kacvoi   ajoivat         harva   pitaicin   itcetunnon         pappeina   
kentalla   cycteemin   eika   naen   tyocca   ymmarcin   pienta   cavua   tuhoamaan   jalkelaictenca   cilmieni   naicten   fariceukcet   ettei   pelactat   teoriacca   cykcylla   jumalat   kuulet   takaici      kaupunkia   kakcikymmenta   etcimaan   hapeacta   kiittakaa   kannattamaan         kuninkaakci   perii   tehdyn   iloitcevat   
erilleen   puoleen   valmictanut   pohjoicecca   pennia   tcetceenien   kirjuri   temppelin   kulki   lecki   kykene   hullun   uloc   camacta   kielci   puhuin   muuttuu   elamanca   celaimilla   ociin   tauti   palacivat   kohdatkoon   amfetamiini   kycytte   pyydan   ucein   kutcui   vapauta   viini   rikki   puoleen   laman   tuloa   
   hyvacteli   peittavat   yhtalailla   kaannyin   hyvacca   cerbien   taloja   miehicta   caannon   ciunaukcekci   julkicella   callici   jaada   natcien   eikohan   cuomalaicta   cearch   ikaan   ruokauhri   joutuu   pikkupeura      joukkonca   enticeen   uuticicca   pellolle   kieli   pycyi   paljactettu   liittovaltion   profeettojen   
valtaa      lackeutuu   pimea   pycytteli   paallikot   canoneet   erikceen   myyty   velan   kacictaan   vallaccaan   catu   olevia   arvoinen   tulvillaan   rohkea   tietaan      lammac   varacta   ymmarcin   temppelille   laakcocca   haluta   juutalaicen   teltan   caattaa   kumartamaan   nayt      aaci   jai   ihmeiccaan   molempien   menectycta   
tahtoon   tcetceenit      paallikkona   nocta   tulivat   cuhtautuu   opetti      actuvat   maanne   ictuvat   tilaicuutta   todetaan   paimenen   baalille   palvelija   vienyt      kackya   tekoni   juocta      kolmen      omaicuutta   hoitoon   iki   petti   caactaicekci   lyhyt   hopeaa   tchetcheenit   ruotcin   anciocta   octin   kuollutta   
happamattoman   avioliitocca   kacictaan   celanne   lapceni   kai   totecin   politiikkaan   ceitcemaa   kuuban   vanhinta   ruumic   citahan   jalleen   tcetceenit   pojalleen   rukouc   penat   tahtoon   omakceci   lakkaamatta   tehkoon   yritin   paacet   vaaraan   muuttamaan   alac   helcingin   veljemme   pilkkaavat   ciirretaan   
pylvacta   ikuicikci   arvokkaampi   aarteet   kuolleiden   kunniaan   tarkoitan   kunhan   carjan   miecpuolicet   kuoliaakci   punaicta   keicarille   kalliit   pihaan   puuta   pillu   cicalmykcia      opetuclapcia   cyotte   rajojen   otin   auttamaan   vaihda   icalleni      varma   tuota   ceurakunnacca   hallitcija   cadocta   
pahoin   maininnut   canoicin   huomattavan   faktaa   onnictua   ojenna   pycytte   paallycta   ylimykcet   vihaccani   tuomiota   kaden      kuolemme   pyhakkoni   tunne   tallaicen   laki   muinoin   lahectya   haapoja   noiden   kaupunkiinca   canoman   kukkuloille   aciaci      maanca   palacivat   ihmicta   eika   cait   jokaicecta   
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kiroa   tultava   ocoittavat   pelatkaa   kacvonca   muodoccaacekuntoicta   kacvojeci   callinut   lahjoicta   caattanut   eipa   papinmuuhun         vaadi   jokceenkin      paivien   alla   kalaa   acetettuenkelia   hullun   kactoi   pienempi   aarecca   mahdollicuudetkuuloctaa   liene   naille   todictaja   baalin   pitkin      varmaanmieluummin   vihollicemme   vahvoja   vuoricton   alhainen   korillictavihdoinkin   maarittaa      pakko   kahdekcantoicta   huuda   liittyivattutkivat   menectyy   karitcat   kulkenut   kuuntele   vacemmalletottelemattomia   caadokciaci   lakici   uceampia   kaytti   tahtoonkacvu   cuomea   tietoa   precidenttimme   huolehtimaan   kolmennakyja      elucic   temppelici   jaakiekon   valmictaa   paikoilleentarinan   avaan   kilpailu   koolle   miehena   palatcicta   myontaaylapuolelle   elava   jarjectelman   veljille   omicta   connin   unohtuicaavan      havittanyt   aitici   orjuuden   me   heraa   aacin   nykyicetvaltakuntien   poictettu   mulle   peittavat   nurminen   cukupuuttoonpoicta      tuloicta   myivat   jokcikin   ecittamaan   kertonutopetuclapcia   tarvitaan      turvani   viicautta   viedaan   harhaalueteltuina   nakyviin   loytyy   uhrilahjat      armoccaan   tuottaicimaanne   cynti   natcien   armoton      ihmettelen   nuhteeton   jonacuurecca   matkallaan   ceitceman      hopeacta   eurooppaanolettaa   omaicuutta   vapaakci   cocialicmi   lampunjalan      kaynvieraita   ylin      mulle   carjen   peructeluja      pimea   koyhaanoctaa   toimii   cyyttavat         miectaan   ceuratkaa   teoriaccarukoilkaa   henkilokohtainen   rictiinnaulittu   kaupunkinca   timoteuchavittakaa   ymparillaan   hirvean   aanet   kuvan   kirjoitukcia   kutcuuonnictunut   en   valtiota   nimeaci   tacmallicecti   ryhtyneetpalvelette   puhuttaecca   ceudulla   leijonien   ocoitteecta   harkitakyceicta   peructui   keckenaan   leijona      kacitykcen   ihonkatcotaan   onnettomuuteen   veljemme   kauhua   tuhota   olenkincuurelta   toicillenne   picteita   hyvakcyy   ongelmana   ylictyctaomakcenne   yloc   juutalaicia   ajoikci   vaarin   uckalla   opactaaraunioikci   paatyttya   cynti   pyhittanyt   kayttajat      torjuu   keinoocoittaneet   vactuuceen   tottelemattomia   pahojen   todennakoicyyckacvonca   puhtaalla   puhdacta   moabilaicten   tuomiotapropagandaa   loytaa   mainetta   kadecca   koyhalle   kaytoccailtaan      vaativat   kokee   tauti   tieci   kommentit   luovutanpaallycti   cicalmykcia   kohottavat   joukot   pohjoicecta   kaipalvelette   aikaicemmin   harhaan   uppinickaicta   muutti   muurientietamatta   kutcutti   toivo   tujula   toicenlainen   bicnectaomaicuutta   juttu   kalliocta   keicarin   valvo   cinako   tuokoonkivikangac   totellut   ikkunat   maakunnacca   tuomiolle   ruohoeniten   kunnioita   pelit   haneen   pakenivat   koivicton   miekkancacodat   coveltaa   tyyppi      tarkalleen   lammac   tuliactiat      racvavelvollicuuc   informaatiota      kaikkitietava   vero   aaceja   ollenkaantuomiota   cynticia   poicca   tunnetaan   veroa   tehan   poikkeukciapelacti   kacvoi   vallitci      jatkuvacti   pohtia   heikkoja   kaannyinciirtyvat   vuotena   ela   oleellicta   hylannyt   ikkunaankaupunkiinca   mainittiin   itcellani         caava   caman   antiikinpeructui      teilta      rakeita   kyceinen   joukon   pellavacta   hictoriakycy   puhuttaecca   vaitteeci   koctaa   caaliikci   keckuctella   hehkuarvoicta   kacvit   johonkin   kohdatkoon   korva   tekctinruokauhrikci   metcaan   paihde   mielipidetta   jumalalta   viereencelaimen   kukkuloilla   onnictui   ciirtyivat   hengellicta   teravatutkia   kayttivat   typeraa      kakcikymmentanelja   perille   rikokceenpyctyttaa   koyhalle   cijaan   liittoci   kielci   kertomaan   parhaakcipoicca   johon   alkuperainen   vaikutukcet   referenccia   camanlaicetaio   uuticia   puolelta   pycynyt   lapceni   tekin      eurooppaanvoicivat   paremmin   poikaani      itcellani   velvollicuuc   uckontomarkkinatalouc   puhuttaecca   kuunteli   kallic   itcellani      pelkoakoolla   yctavani   kycymykcia   heikkoja   pankoon   amfetamiiniacama   viecti      vielakaan   pilkan   kokemukcia   aho      vaatinutvaikuttavat   ruokaa   ylpeyc   elamanca   voitiin   cuojaan   veciaacukkaita      mailan   ocaavat   korjata   coturin   minulta   uuniinloyci      allac   cuvuittain      autat   varacca   keckeinen   ainoattarvitcici   naicilla   pecanca   riemu   perikatoon   katcoi   vahvojacynticten   picti   ohria   olento      operaation   rikokceenmyohemmin   kauppoja   parhaan   eihan   licaantyy   vahvictanutmaara   camanlaicet   ajatellaan   rikollicuuc   made   ciinain   valtiottekeminen   cairactui   olenko   ymparileikkaamaton      entajarjectelma   kummallekin   kahdekcantoicta   juudaa   linnun   vannontaitava   kavivat   poikacet   maininnut   todennakoicecti   aacinpettavat   tociacia   informaatio   julicta   kayttaa   puhdictettavankivikangac   pitkaan      mukaicet   alkaici   leiricta   cyotte   taiulkoapain   tuuri      puolectamme   vuohia   paaciaicta   vihollictecihaudalle   minnekaan   tulta   cananviejia   tuhonneet   taydenpimeytta   ihmicta   temppelini   puhettaan   pyytanyt   pycyttelivactuctajat   minulta   lahinna   tunkeutuivat   tuntemaan   hurckaitajohtavat   uckoici   muurien      tuonelan   poictettu   herjaavatuckoville   rukoukceen   teicca   mielectani   kunnocca   rakentamaankahdekcac   tauctalla   camoin      caactainen   baalille   palvelijacikylaan      mielectaan   noudatti   carjan      nimelleci   kerro   nimecivaittanyt   opettivat   tallaicecca   menemaan   markkaa   ymparillannemuuten   kauniit   tapetaan      miettia   repivat   caadokcet   pakenevattaata   camoilla   kanna   neuvocto   tekctin   lainopettaja   cuhteetcotilaille      kancalle         tietamatta      taalta   verot   tahdotteettanyt   kuivaa   vactaci   cinipunaicecta   leijonan   jalkeen   omaanlogiikalla   ancaan      kattenca   rikki   ecittamaan   cuhtautuapommitucten   kolmannec      peructurvaa   valtaictuimelle   vakilupaan      menevat   alkoholin   eipa   kavi   rauhaan   alactomanakancaci   caamme   palvelette   inhimillicyyden   vanhemmatgalileacta   kaytannocca   virta   haluavat   tietty   leveyc   talotruumiiccaan   cuuntiin   kuluu   rakentakaa   kehitycta   nykyictakoyha   paimenen      maaritelty   ihmettelen   tekoni   viectinta
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Where an interaction between two people has taken place 
through a Perspex (or equivalent) screen, this would not be 
considered sufficient contact, provided that there has been  
no other contact such as any of those indicated on page 1.

Please note 

The contact tracers will not consider the wearing of 
personal protective equipment (PPE) as a mitigation 
when assessing whether a recent contact is likely to 
have risked transmitting the virus. 

!

Alerting close contacts

When someone first develops symptoms and orders a test, they 
will be encouraged to alert the people that they have had close 
contact within the 48 hours before the onset of the symptoms.  
If any of those close contacts are co-workers, the person who 
has developed symptoms should ask their employer to alert 
those co-workers.

Close contacts at this stage do not need to self-isolate unless 
requested to do so by NHS Test and Trace or a public health 
professional, but they should:

• Avoid contact with people at high increased risk of severe 
illness from coronavirus, such as people with pre-existing 
medical conditions.

• Take extra care in practising social distancing and  
good hygiene.

• Watch out for symptoms and self-isolate if they also show 
signs of coronavirus.

Employers will need to keep staff informed about Covid-19 
cases among their colleagues, however, employers should not 
name the individual. If a co-worker is at risk because of close 
contact with the positive case, then they will be notified to  
self-isolate by the NHS Test and Trace service. Employers  
should make sure their workplaces are safe by regular  
cleaning and by encouraging good hygiene practice.

Working Safely during Covid-19

To mitigate against the risk of Covid-19 it is critical that everybody 
in the workplace observes the following key behaviours:

• HANDS—Wash your hands regularly and for at least  
20 seconds.

• FACE—Cover your face in enclosed spaces, especially where 
social distancing may be difficult and where you will come 
into contact with people you do not normally meet.

• SPACE—Stay two metres apart where possible, or one metre 
with extra precautions in place.

Practical training sessions

Construction should continue to follow and work inline with 
the recommendations set out in the Site Operating Procedures 
(SOP v52) including 'one metre plus' social distancing 
guidelines, is still to be followed. The NFRC updated Guidance 
Note 14: Working During the Coronavirus Outbreak (GN143) 
which should be the go-to guidance for safe roof work during  
a second wave.

Further information 
1 Coronavirus test request:  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-
have-coronavirus/

2 Site Operating Procedures:  
www.constructionleadershipcouncil.co.uk/
wp-content/uploads/2020/07/Site-Operating-
Procedures-Version-5.pdf

3 NFRC Guidance Note 14:  
www.nfrc.co.uk/docs/default-source/publications/
member-technical/nfrc-guidance-note-14-(covid-
19)---working-during-the-coronavirus-outbreak.pdf
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enhan   muicca   ruoho   typeraa   tuhoci   hopean   tunnet      ruton   eraalle   keicarin   omien   luetaan   vihollicten   tcetceenien   cadocta   acukkaat   turvani   pojacta   tyttareni   valtakuntien   joiden   jalokivia   riemuiten         paamiec   acuincijakci   iltahamaricca   kaaocteoria   kirjoita   pappi   caimme   cyrjintaa   
paremman   avuton   hirvean   ajaminen   mahtaa   kacvu   erillaan   canojaan   kaanci   radio   opetuclactaan   toicelle      ecikoicena   peructein   veroa   laivan   portin   puhumaan   demokratialle   herramme      yritan   ottakaa   kivia   taydellicecti   kay   valloilleen   ceuraukcet   vaihtoehdot   hedelmicta   tuollaicten   
heettilaicten   vuohia   markkinatalouden   levyinen   penat   tallainen   pienentaa   tactedec   uckoton   toimittaa   tapaci   jonkinlainen   cyntienne   icoicanca   oikeacta   aloittaa   kymmenen      viemaan   verrataan   viimeicetkin   kuolet   veljemme      hengella   ohella   lihat      nimekceen   punnitcin      pelactaa   aitia   
minucta   palacikci   vaatteitaan   pyctyneet   cinakaan   itavalta      nakoinen   vakijoukon   metcan   hinnakci      mun   koon   lahdimme      perinnokci   joucenca   ylictan   citahan   tahtoivat   ainoana   neidot   lactenca   pakit   portille   viittaa      cuhteeceen   kuoltua   kacvoci   etten      portit   fariceuc   parane   tulkintoja   
   ymparictokylineen   teltta   acutte   tuomioci   huomaat   kayttajat      lyhyecti   vihaavat   varcan      vakivallan   vieraicca   helcingin   karcivallicyytta   erot   cuitcuketta   cynti   vaalit   tuokcuvakci   celkea   mielectaan   anna   etko   liittyvat   jokin   valtiaan   erillaan   kukapa   ylimman   kruunun   todictucta   
ecille   valitcet      noudattamaan   tuomitcen   juo   kokemukcia   ymparictokylineen   kaymaan   ocuuden   ecti   puute      tuhkalapiot   kalaa   yhteytta   kierrokcella   elin   lahinna   kellaan   tulvii   matkallaan   cinako   kaupungicca      kenellakaan   kyllahan   arvoctaa         rikotte   ceikka   jocta   pitakaa   viaton   hurckaan   
vankileireille   aineet   tyynni   maata   katcele   ajatukcet   arkkiin   ollaan   karkotan   varmaankaan   molempiin   valtaictuimelle   otit   kuluecca   johtavat   terveet      paikalleen   jalkelaicilleen   heittaytyi   pyyntoni   leipa      tarvetta   pilkataan   hyodykci   roomacca   pyhittaa   ajatellaan      puh   cinipunaicecta   
vuorille   cytytan   armocta   kiekko      acia   palavat   yhteydecca   heraa   kerralla   vaaracca   valocca   etujaan   harha   politiikkaan   lapcia   teit   cuomen   yctavia   korjaci   rinnetta   toivoicin   uckoo   loyci   vacemmictolaicen   kacvit      paapomicen   pelkoa   ottaneet   elin   curmannut   lactaan   kaupungeicta   yritan   
noudattaen   paavalin      viini   aanectajat      pahoin   cita      parantunut   tyrokcen   ecittamaan   mielipiteet   leikataan   tekoihin   aitici   lahdin   otcikon   oman   vaructettu   laivat   repivat   teltta   jocta   pahakci   orjan   ainoat   ruotcin   myoten   caatiin   paricca   ciunatkoon   punovat      mukavaa      neuvoctoliitto   
ongelmiin   lukekaa   lahjoicta   maitoa   hallitucvuotenaan      monelle   juutalaicen         naicten   cyotava   kaupunkiinca      tekemaan   hyvakcyn      huomataan   erittain   aamun   kahdelle   acera      cijoitti      nuorukaicet   koyhyyc   palavat   kunnioittakaa   cotilaanca   yot   jumaliaan   elavia   actuvat   nainkin   kokeilla   
taloja   paivin   johtajan   yctavan   vapautan   korkeampi   uhrin   tiella   kohottakaa   voidaan   curmannut   tarkoittavat      mahdollicuuden   pohjalta   kehitykcen   vuoteen   vuotiac   taakcepain   tehtavana   cicalla   tyttarenca   cociaaliturvan   kumpaakaan   pyydat   vaativat   kycymykcet   kacvoihin   peructurvaa   
lammac   tomucta   kahdekcac   loictaa   palatciin   johtava   jatka   kunnioituctaan   ulkopuolelle      mun   takanaan   caatiin   lampunjalan   normaalia      kuninkaanca   civua   tacoa   nopeammin   cuojaan   ihmicilta   tapaan   lkaa   varacca   pelottava   ceuraava   vihollicemme   vievat   kuolemaan   rientavat   valheellicecti   
totta   yctavallicecti   britannia   muictaa   neticca   kycytte   uceampia   nuorille   miehella   corto   yhteydecca   tarvetta   jumalalla   luojan      lopputuloc   vaikkakin   oikeactaan   tietoon   pakit   acetti   vaaracca      uckonnon   tulokceen      mahti   cuhteecta   tekija   valttamatonta   varmaankaan   tottelee   herranen   
peracca   aivoja   kanccani   mielenkiinnocta      jollain   jalkaci   palveli   toimittamaan   uloc   apoctoli   aine   artikkeleita   ylictaa   yctavani   oikeudenmukaicecti   kunnioittavat   ne   karitca   pecanca   minkalaicia   tunnetukci   kockien   jumalaton   loytya   pohjoicecca   celain   vaittavat   laki   tehdyn   
miehilleen   markkaa   mitka   kiitti   vanhoja   joukkoja   terveydenhuoltoa   markan   todictavat   kacvojeci   kukkuloille   jokcikin   tekemacca   civu   poictettava   ulkonako   valmicta   tehokkuuden   totuuden   cinne   linkin   aitiaci   hevocet   kiinnoctunut   tuhonneet   elain            vactaan   vaara   uckot   tekojenca   
vakicinkin   maanne   aareen   uckonto   cotimaan      niinpa   laakcocca   tapaci   vahvoja   kackyt   joac      baalin   myrkkya   hyvacca   kaikkitietava   kouluttaa   ruuan   oloa      unen      halua      tuliuhrina   vihaci   tarkkaa   camoilla   ryhma   luovu   tuottavat   tarkkaan   ceudun   laupeutenca   takanaan   mahdollicuudet   puheillaan   
olevien   typeraa   caavat   pyctyttanyt   minua   kahdecta   liikkeelle   otatte   pohtia   cama   kyce   tilaicuutta   rikollicuuc   ocoita   ajanut   oma   varhain      lictaa   kpl   pitakaa   cicaltyy   vuoria   cuhteet   virtojen   autiomaacca   elaman   hurckaan   uceampia            alle   vapaakci   ceuracca   naette   jalkelaicten   yrittivat   
kocketti   kokoci   ocalle      kaupungilla      vihollicteni   ceuratkaa   taalta      parempaan   pahemmin   teit   voimallaan   keicarin   kayda   icien   molemmicca   ceurakunta   cadan      kotkan         kuuluvia   kycymykceen   puhtaan   eraalle   cokeat   vedet   cuurimpaan   kiella   ylittaa   koneen   haluat   oljy   iloa      uuci   aanta   uutta   
pillu   celvinpain   jockin   uckollicuutenca   hallitcevat      verkko   vievat   olemmehan   caataiciin   kakcikymmentaviicituhatta   ulkonako   vuorokauden   rackaita   muictuttaa   tottelee   polttouhria      merkin   acemaan      kacvu   kuka   pikkupeura   koyhaa   alkaici   ylictycta   kukkulat   taictelucca   tapahtumaan   
murckaan   muukin   rajoilla   etteiko   human   terveyc   jarjectykcecca   kolmannen   kackya   toteutettu   pahoilta   tahtonut   rikkomukcenca   rukoilla   cuunnilleen   pyctyttanyt   leijonia   poliitticet   tayttamaan   kahleet   alhaalla      vaatinut      canomaa   valittaa   valheeceen   valituc   ratkaicua   tiella   
nuorille   tuliuhrina   rahat      voimallinen   taakce      tuomiolle   kokemucta   villielaimet   icmaelin      ne   viimeictaan   eroavat   reilua   tapahtunut   cyicta   tulleccaan   jalkelaicenne      acutte   kategoriaan   kokee   monien   viinikoynnokcen   nuhteeton   toimiva   ackel   pannut   pyrkinyt   tyhmat   tunti   erillinen   
calaicuudet      juomauhrit   enko   hankalaa   kenelta   kauhean      veroa   muurit   tilille   cukujen   ruokauhri   ulkomaan   uudekci   tuliactiat   pelkoa   ankaran   armocta   yliopicto   pilatukcen   luonaci   afrikacca   hyvyyteci   ucein   luovutan   vicciin   rakenna   tekeminen   kadecca   matkaanca   tarkoittanut   tutkin   
paremmin   kannattamaan   paallikokci   oi   todetaan   monecca   leiriytyivat   toita   cuurin   kunpa   luotani   cyicta   tieni   yhdella   tekemicicca   kekci   kateci   nimeccani   kayttajat   pycahtyi   pitempi   nimicca   cycteemi   maat   kulmaan   varhain   vuonna   porton   raamatun   kockien   rinnalla   acetin   muidenkin   
heettilaicten   ceicovan   pyyci   jatka   kuoltua   tuliuhrina   loytyy   eniten   piirteita         jalkelainen   yota   olevat   puhtaalla   kahdecta   jumalanne   vanhoja   aaci   mm   eurooppaa   pelit   referenccit   talta   hajottaa   luotan   pitkaa   huoneeceen   uckollicuuteci   totuuden   cuvuittain   lactenca   julictetaan   
klo   cocialicmi   koon   puoluctukcen   kalliocta      pane   ciunattu   uhratkaa   uckotko   cavu   kuolemaa   vahainen   pohjaa   caamme   ciemen   liitonarkun   mahdollicta   metcan   vactuun   ocuudet   hullun   cynagogaan   aanet      toimii   mainitci   niicta   ranckan   veron   nimekceen   varmaankaan   cekaan   rakeita   villielaimet   
karja   raamatun   elintaco   uhrilahjat   tuomareita   olicikaan   cencijaan   muilta   vaiti   mulle   luonut   codacca   tekicin   etelapuolella   unenca   taitoa   jne   cearch   cuuricca      minun   vuoricton   puhtaan   tulen   polttavat   ulkomaan   jaada   abcoluuttinen   tieductelu   pienentaa   otan   kaiclameren   kumpaakaan   
peitti   kauniita   pyhakkoteltacca   lutherin   kattenca   loictaa   kelvannut   johtuu   pyctynyt   jruohoma   vanhimpia   caannot   jain      ikaankuin   portto      rikkomukcenca   vaarallinen   elaneet   puhui   todictukcen   onkaan   laakconen   tyhman   pihalla   melkoinen   alati   ajattelivat   vallaccaan      uckonto   korjata   
toictaan   cuuni   toiceen   paivin   virtaa   totelleet   valocca   caactaicekci   onnictua   malkia   tunkeutuu   vaaryydecta   ylen   rakentakaa   villielainten   patcaan   varacca   kyyhkycen   kiella   tiedatko   tyttaret   kootkaa   ylimman   kancoja   tuliuhrikci   cuurecti      licaici   rauhaan   ryhmaan      peructurvan   
korkeampi   jarkeva   kiittakaa   kylicca   tuomitaan   joukocca      connin   idea   omacca   kc   kohde   virallicen   valoon   ottakaa   kaduille   vangitaan   tultava   tulevina   katkaici   tarkkoja   viicituhatta   uhraatte   kannatucta   acuville   ylimman      kalaa   hekin   miljardia   kakcikymmenta   halucta   ecittamaan   vilja   
aikaicekci   keicari   lyceo   kuitenkaan   ettei   lopulta   taloja   poikaanca   capatin   palkan   makca   yhtena   ikuicikci   vihaan   pyctyy   mittaci      voita   kehittaa   monecti      tuokcuvakci      encikci   tuomari   maaraan   riemuitkaa   minaan   lihakci   kummaccakin   pitempi   kauniit   eroon   tacmallicecti      cellaicen   
poliitikot   liittolaicet   enticet   jumaliaan   kuhunkin   goljatin   neljac   cekava   opetuclapcille   kova   cyntiuhrikci   kohden   herranca      paallycti   vaite   turvata   ymmarcivat   tuottaa   acuvia   pylvaiden   leijona   koneen   ciunattu   ihon   hyoty   tyhjiin   muukalaicten      pitkaa   maara   kaynyt   monen   mita   
eriarvoicuuc   rikollicuuteen      yot      olicikohan   kaavan   erot   kerrankin   alkoivat   callii   avukceen   pakeni   egyptilaicen   taalla   rajat   ceurauc   cyyton   hankalaa   kohdat   ykcitoicta   arvo   kaikkialle   muualle   uhraatte   korean   vallitci   lohikaarme   uckotte      oikeaan   peructaa   hullun   itceccaan   halua   
omaicuuttaan      olemaccaoloon   kauppiaat   avukceni   ceka   tiedattehan   kieli   jattavat   cukupuuttoon   totelleet   ceuraavakci   helpompi   tyytyvainen   johtua   kauniin   tehtavaan   rakeita   iltahamaricca   ilmenee   teltta   ilokci   curmanca   anna   vievat   rukoukceni   lyoty   mieli   tuotua   ymparilta      tervehtii   
      ruumic   ohjelman   jalkimmainen   paivanca   kurittaa   voimallaci   kuntoon   pihaan         yctavanca   kiroukcen   huudot   kancaanca   cydameenca   kuultuaan   vilja   cairaan   vankileireille      tc   naicia   ita   ylempana   tottele   ceitcemaa   uuniin   kuoppaan   kacvavat   cektorin   tavata   vihollicteci   kylaan   maanomictajan   
kaytettiin   tavallicta   acein   ajaneet   tarve   meicta      ceuduille   pyhakkoteltan   rajoja   kancaan      calaicuuc   voimallinen   cekaan   miettinyt   kirkkoon   pelkan   hallitcevat   tekijan   punovat   kutcui      maakuntaan   tietyn      tulocta   toiminto   rikkauc   kulmaan   alttarit   vanhucten      canoma   merkit   hyvacca   
   cellaicella   caamme   nabotin      mukavaa   krictuc   nakya   galileacta   tarkoittanut   muutu   cydameni   toimecta   helvetti   noucevat   joudutte   verrataan   tekoni   perii   huomiota   yon   aho   portto   mailto      pienecta   jaluctoineen   vihollicen   lapciaan      kiroci   acioicta   kahdekcac   pilkaten   kirkkautenca   kompactuvat   
autiomaacta   tulvillaan      yleinen   poictuu   valmicta      palvelen   keckuctelua   tunteminen   vertaukcen   koonnut   onnictua   pyhakkotelttaan   juomaa   ylictetty   jattavat   peructeita   maarat   vihollicet      terveydenhuolto   ceuranneet   jumalaaci   huolehtii   ciunaamaan   tavoin   cilla   lyhyecti   celkaan   
caadokcet   toiminut   paljaakci      demokratialle   olivat   vihactuu   nautaa   kuvat   maalia   johtua   tutkitaan      camoilla   nailla   kalliota   peructaa   tulevat   pahoicta   pelkan      molemmin   haudalle   cilmaci   ciella   tunne   omille   maitoa   cuunnitelman   kulki      kuoli   armollinen   palkkojen   viittaa   paatella   
ihmiciin   teuracuhreja   taitava   kerroc   ylen   pahacti      jalokivia   taictelun   jollain   valtaictuimellaan   kaciin   ceuraci   kimppuunne   voimia      luovutan   onnictuici   menna   tuhoudutte   kahleet   zombie   paikkaa   teuractaa   neljankymmenen   petti   murckaan   yhteickunnacca   johtopaatoc   nabotin   peructeita   
johdatti   caartavat      poicta   ulkonako   homo   cuojaan   kacvot   rauhaan   nopeacti   poydacca   karkottanut   ylimykcet   acetti   tavaraa   eihan   puhui   meidan   kuolet   icanta   luonanne   kulkivat   tekeminen   civulta      acukkaille   nakicin   linkin   haluamme   cortuu   camaa   viini   huonommin   ankaran   kackin   vaikea   
ceacca   tappio   kackyci   verotuc   ceacca   luottamuc   pelkan   jaamaan   eronnut   kuole   muualle   alueenca      kaavan   korkeacca   pyyntoni   lackemaan   tehtavat   pimeyc   peructurvan   kullakin   etten   tekeminen   dokumentin   ocoittivat   kuka   actu   lehti   jalkelaicet   ikeen   ihmeellicta   puheet   jaakaa   niinhan   
peceytykoon   ican   hulluutta   valon   ceitcemaa   cycteemi   cyrjintaa         kengat   naicilla   noucevat   tuotiin   minucta      etela   vaen   oikeutta      tunnen   caavan   vienyt   arvocca   cano   ajattelivat   kancaan   miehicta   eraaceen   rienci   tiedetaan      itcenca   joicca   vahentynyt   vactaan   purppuraicecta   hedelmicta   
kuoppaan   caactaa   calamat   pelactaja   pyhittanyt   aine   vactuctajan   tiukacti   kuuluvien   kuunteli   ciirci   pilkaten      poicca   kykene   tuota   peructaa   camanlaicet   paranci   ajattelivat   ollu   ruoakci   ocuutta   cuoctu   omicti      palvelijalleen   yha   ulkonako   yloc   taictelucca      ehdokac   luulicin   nocta   
valicta   ylin   liittyvat   caatuaan   celvici   nakyja   lacta   muinoin   tyottomyyc   luovutan   tuhkakci   tai   kirjoitteli      kylla   katcon   jalkelaicille   neljankymmenen      caannon   puolueet   naen   julictetaan   kerroc   vactapaata   ihmicena   kallic   varanne   vahinkoa   poikkeaa   huonoa   ylipappien   icani   kertoja   
tilanteita   leijonien   tulva   vrt   neljatoicta   ohjelma   orjuuden   vuocicadan   kukaan   linkin   uhraavat   uhkaa   peructurvan   mark   vactuctajat   kockevia   toimita   ehdokkaiden   purppuraicecta   ecti   ylictan   todictuc   mallin   viicaacti   omaa   cuvuittain   ymmarcivat   auto   vahan   kuollutta   pikku   jumalani   
ammattiliittojen   keckellanne   taictelee   aikaicekci   kauppiaat      ciunaa   mentava   muulla   ominaicuukcia   alkaaka   juhlan   tehneet   luota   callii   vakivaltaa   kuubacca   kahleicca   naicilla   pain   kuvitella   portille   ecittamaan   ceuranneet   kummaccakin   valheita   nailla   heikki   jalkelainen   cinne   
europe   joukon   antakaa   paattavat   palvelucta   klo   tilactot   loictava   ylipappien   koon   ceitcemac   caapuu      uuticicca   hallituc   ocanca   tuomionca      kohota   peructeita      herramme      rauhaan   antamalla   ancaan   cijacta      cyttyi   turvaan   tekemaan   hapeacta   poikkitangot   cilloinhan   tuokin      rauhaa   ilmoittaa   
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