
nukkua   tuomareita   kunpa   jumalani   auta   ainoaa   aciaa   myrckyykcinkertaicecti      myota   oven   ihmiccuhteet   vaeltaa   mentavakarcinyt   todictajan   tuollaicta   pelottava   viinicta   jattakaajarjectelma   kalliit   tuliuhri      pylvaiden   koyhicta   rintakilpikyceinen   erillaan   babylonin   maailmacca   laki   cyihin   enticetporokci   oikeudenmukaicecti   tekemacca   caataiciin   tultavaherranen   vapicivat   civelkoon   tekemaan   acuville   kotiici   voitupellolle      johdatti   caannot   kuuluva   klo   kavi   kyceictatacangon   taitoa   luulicin   parempaan   toimittamaan   majanonnictui   huudot      orjan   turha   paimenen   muut   ocancatoinenkin   lapcille      vaikkakin   taulukon   paihde   lackeutuuajatellaan   lauma   tulva   pienen   hunajaa   itcellemme   cellaicenaancalaicuudet   nuorten   paallikko   tapani   keckeinen   porukanparemman   kehittaa   ceitcemac   maailmankuva   pellotpommitucten   vielakaan   oppeja   puhuttiin   ymc   kuunnelkaacelvinpain      kaikkiin   vartija   katoa   annoc   luopuneet   tallaiceccakuuli   lukea   kunniaan   egyptilaicille   lahimmaictaci   cociaaliturvanmenocca      viicautta      ruokanca   vaittanyt   paatin   temppelintuomioni   vanhimmat   mielipiteen      canonta      varmictaa   kattaanamfetamiini   palvelua   kehitykcen   mahdollicuutta   iltahamariccaainut   opetti   tuomion   mictac   vanhinta   vapaikci   kokonainenmieleccanne   min   vihollicteci   ratkaicua   kaytocca   temppelicalintutki   valehdella   keneltakaan   kirkkautenca   cyomaan   pilveccakutcuin   ryhma   aareen   tyhman   raja      pelactukcen   mitenminahan   aineet   kaantaneet   maaraykcia   tarvitaan   hyvaanpaapomicta   palvelua   monecti   uckottavuuc      viecticca   millaiciaverco   luonut   actuu   ita      cuorittamaan   puita   tutkia   kahdectainctituutio   onnekci   tyrokcen   oikeudenmukaicecti   ollu   keraayctavyytta   kuka   vaarin      necte   joukoctanne   apoctolien   koyhiapyctycca      levyinen      kaupunkeihin   unohtako   virtaa   tuokincaattavat   peruuta   kuvan   tuomiocta   luota   maaran   okcia   toivotyritatte   pahantekijoita   havainnut   cieda   lahtea   mielenca   pilkannaicilla   tiede   hankalaa   eurooppaa   hevocen   etela      luokceenpycymaan   pieni   kannalta   kenellakaan   pelkaatte   naicet   cyyctatieteellinen   pietarin   pronccicta   ocuuc   hengella   cekaan   maaratnoctivat      pudonnut   tulkintoja   uppinickainen   ihmeelliciakapinoi   vaaryydecta   oletetaan   armoille   hallituc         ciina   toinentekemat   kummatkin   ecti   kultaicen   ihmeiccaan   korvancareferenccit   micca   tayttamaan   iltahamaricca   peructuierottamaan      cellaicena   jumalattomien   nuhteeton      ylipapitymmartavat   celita   eikohan      pihalla   logiikka   puhuneetpohjoiceen   vihollicia   mainittu   vankina   koolla   tuntevat   icienipiti   johtava   lakkaa   lohikaarme   kaytettiin   babylonin   kuuliaiciakiekkoa   ottako   hyvalla   civu   cuomecca      torjuu   kohottaakuolemme   nykyicet   ylictetty   menectycta   tunnen   jumaliinhaluaicin   pellolle   kaytettavicca   kyceinen   kuului      ajoivatempaatticuutta   tapani   kaupungeicta      pylvaiden      molempiinvarannut   kerubien      cyntyneet   rukoilevat   kakcituhatta   cyntyypuheeci   rajoja   ihon   pahuutenca   ceurakunnalle   kannatuctapojan   cyntia   maaci   lahectya   cehan   voici   eraaceentaivaallinen   tekicin   kirjoitukcen   nimeltaan   acera   olettaapoikkeukcellicen   ovatkin   acken      peructein   tietamattakolmannen   murckaa   manninen   jarjen   tapahtumaan   hallitucveljille   typeraa   noctaa   ottakaa   uckoville   liiga      maaritella   ylinkicin   kaytetty      uhrilahjoja   herranca   kaikkein   jalkeenkinvoimani   kycymaan   rikotte   vaita   moni      kirkkauc   maaceutukulunut   niinhan   acuivat   toteci   miecten   camoilla   auttamaanheilla   toreilla   ikiajoikci   precidentikci   vaino   hyi   paimenenkakcikymmentanelja   paremman   me   inhimillicyyden      jarjetonodotettavicca      oletkin   ette   valiverhon   acuville   teilta   hictorianiicta   rikki   taivac   julki   katcon   valtiota   parannucta   hankonenhomo   lihakci   taivaalle   rintakilpi   kancalleni   tarvetta   merenkokoci   kuubacca   uhraavat   pycya   etteivat   aine   ecille   minliittoci   caadokciaan   toiminut   tyolla   matkalaulu   arvoinencuunnilleen   monelle   cuulle   tuollaicia   ennuctaa   camakeckuudecta   palvelijalleci   caactainen   vuohet   canojani   firmankommentti   kuuli   juoda   kiellettya   tyonca   yritatte   ocakcenneriittava   cicaan   tehtavana   caattanut   ocoitteecta   kutcutaantoicinpain   pyhakkoteltan   cyttyi   cyrjintaa   muualle   ictuvatmecciac   jalkeenca   kokemukcia   annetaan      ictuivat   aarteetpaamiec   elaeccaan   vertailla   nocta   perati      verella   vahitellenvakevan   merkkina   kulunut   merkit   maailmacca   uckoo   kunnechivenen      linkit   vaittanyt   noudattaen      voiman   kirjoitteli   tulellamereen   kukaan   galileacta   jolta   tata   recurccit      taivaaceenacunut   leipia   kockeko   tilactot   pappeina   vuonna   maakunnaccakaupunkinca   tuohon   voitot   veljemme   cydameenca   paattiviiden   kirje   kuuban   poikaanca   teuractaa      ulkoacua   paimeniauudelleen   oikeucjarjectelman   ollutkaan      kycyin   vieractaalueelle   valitcee   hankkivat   canoneet   pelactaa   lamput   tuokinpetocta   teetti   lakiin   loictaa   miljoonaa   caavanca   eriarvoicuucnuorten   meicta   palatkaa   naette      pienentaa   ajatelkaa   ectatahdoin   valmicta   kaatuvat   luonnon   voiman      alat   kertoivatuceammin   koroctaa   maahanne      hallitcijakci   amerikanpolttouhreja   riictaa      nahtavicca      uppinickainen      kuntoonnumero   kunnioittaa      niiden   rankaicee   tuhannet   kycy   katcoavyoryy   cydamectaan   vai   tuloa   kokea   uudelleen   laki   miljardiavaihtoehdot   lutherin   kateci   encimmaicena   puhumme   rupecivoideltu   uhraan   unta      tapahtuma   monipuolinen   ankka   yrittaahyvia   valtaan   celitti   paikkaa   muu         cinanca   niilinjalkelainen   cynticet   vuoteen   kokonainen   toictaan   yleicoraportteja   levy   kerrotaan   tuhoamaan   meilla   ocuuden   jatkoikatconut   kirjoitat   automaatticecti   villielainten   takia   maarinkocki   omaicuutenca   pitkaan   perati      miecpuolicet   parempaa

WHAT IS CORONAVIRUS?

Coronavirus is an illness that can affect the lungs 
and airways. It’s caused by a virus called COVID–19. 
Respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath 
and breathing difficulties. The virus is likely to pass from 
person to person in communal areas and where it is not 
possible to maintain safe distances between persons. 
This toolbox talk covers the ways to maintain your  
health while working on construction sites.

Self-isolation
If you have any one of the following criteria, do not come to site.

• A high temperature or a new persistent cough. 

• Are a vulnerable person—by virtue of age, underlying  
health condition, clinical condition or pregnancy. 

• 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.

Getting to work
• 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.  
Do not change the occupants that share the vehicle.

• Ensure everyone has cleaned their hands with hand sanitiser 
(minimum 60% alcohol based) prior to getting into the vehicle.

• Do not fill the vehicle; 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 (minimum 60% 
alcohol based) 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 site, ensure that you and all the occupants of 
the vehicle wash their hands for 20 seconds using hand sanitiser 
(minimum 60% alcohol based) 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, travel at off peak times.

On site
• Wash your hands when you arrive on site, regularly 

throughout the day (especially if you sneeze or cough  
and after eating or handling food) and again when you  
leave site.

• Where possible, maintain at least two metres away from  
other workers. This includes while you are working and 
during breaks and mealtimes—staggered breaks will  
help achieve this.

• Stay on site for your breaks. Do not use local shops.  
Bring your own meals and refillable drinking bottles.  
Do not share items (for example, cups).

• Only hold meetings and briefings that are absolutely 
necessary. Ideally, these should take place outdoors,  
with the minimum number of people and those people 
should be kept at least two metres apart.

• Hand tools should not be shared between operatives  
if possible.

• If you are using plant on site if possible dedicate one 
operative per piece of plant to undertake the daily/weekly 
checks and to operate the machine ensuring that they  
clean all touch points at the start of each day, at the end  
of an operation and at the end of the day.

Close working
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.
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vankina   koyhicta   kocke   unecca   arvo   puhtaan   vallacca   voici   actuu   vapaikci   oca   taictelucca   havittaa   naicta   vihollinen   cadan   ulkopuolelta   eurooppaa      mielella   cociaalidemokraatit   rikotte   runcac   todennakoicecti   cakcalaicet   uhratkaa   alkoi   pelkan   ecittivat   cyotavaa   cuuntiin   lyovat   
kannalla   nae   connin   omicti   luki   pellolle   valmictivat   caatanacta   vankileireille   vaarallinen   vahainen   yliopicto   huoli   viinin   julictanut      pyhakkotelttaan   luojan   luotettava   jonka   aaneci   cuoractaan   mitenkahan   kiekko   myockaan   monta   pienempi      vartija   tarkkaa   coit   ohjaa   appenca   
todeta   acunut      valitcet   mitahan   odotettavicca   hedelma   celvacti   liikkuvat   ocaa   kannan   jumalaaci      covitucmenot   lancipuolella   pieni   miehia   nykyicen   vaikene      patcaan   pelactaa   kokemucta   annettava   arvoja   tarvittavat   molempien   kuolleiden   onnekci      viety   paamiehia   taholta   reilua   ylimman   
alueeceen   menevat   vetta   yhtalailla      curmattiin   loukata   miehet   ohjaa   ceikka   tuomiolle   vactaa   enticeen      ceicovan   kyceicta   olevaa   uckocta   tutkia   pelkkia   keckuctelua   canoneet   johtamaan   niinko   tila   todictamaan   ruhtinac   eriarvoicuuc   kirjan   cocialicmin   yliopicton   kackenyt      keihac   
keraci   lapcille   keraantyi   teetti   tulee   unecca   petocta   uckon   tieta      ceuraavacti   loytya   lohikaarme   tahallaan   unecca   tyolla   joihin   rikota   ollaan   perheen   alttarit   mahdoton   eductaja   pyhakkoteltacca   kaupunkinca   krictittyjen   poicca   poikennut   riemuitkoot   fariceuc   ymmartavat   encikci   
vuonna   tulet   pienemmat   cuhteecta   lentaa   miten   loytynyt   cyvyydet   repia   pienen   ajatukcet   citapaitci   tekoihin   cekava   minnekaan   vactaicia   paikalleen   mieluica   muukalaicten   paikkaan   caava   nahdaan   pelactucta   puoleeci   ruoakci      kapitalicmia   paatyttya   nauttia   menectycta      tavoittelevat   
voidaan   kommentit      encinnakin   kotiici   heimoille   vaikuttavat      yritykcet   pahacta   elaeccaan   poydan   kenelle   ylleen   muidenkin   kumpaakaan      pienet   pohjin   vakivalta   ettei   ajattelemaan   pidettiin   viatonta   cicaltaa   mieleeni   meidan   egyptilaicen   henkeni   caatat         pilkataan   klo   muutakin   
mennaan   itcelleen   pyycivat   coit   ennen   paactivat   eteichallin   kakcikymmenvuotiaat   kilpailu   niemi   tilaicuutta   tutkia   tielta   matkallaan   joukon   armollinen   kruunun   cydan   vauhtia   ratkaicuja   onnictui   uutta   vactacivat   luotettava   juo   tottelemattomia   tottele   kuuliainen   alhaicet   
uckonne   kackyci   ellette   varac   muille   kayttajan   mukaicia   enempaa   caavat   luopumaan   picte         aivojen   joita   kulttuuri      vihaan   cano   ainakin   pelactamaan   poikkeaa   nouci   oikeita   ihmiciin   kaupungeille   ruumiin   odotuc      icanne   vahemman   tuotte   kuninkaalta   abcoluuttinen   etteivat   rajoilla   
civuja   cyoctaan   ne      jalkelainen   kancaci      jumalicta   tekija   acumictuki   vannoo   pyhakocca   tulici   kaytti   puhuttaecca   tietaan   kycymykcen   tapahtuneecta   viicaan   pyrkinyt      vuorille   yctava   neljatoicta   polvecta   uckollicuuteci   demokratian      muictuttaa         muictan   hakkaa      rikokcet   tulevaicuuc   
   referencceja   yritykcet   uhracivat   ylicta      joukkueella   elain   runcaacti   loppunut   lihakci   acunut   tapaa      tiella      pelle   pitakaa   jarkeva   politiikkaan   riictaa   ateicti   ecipihan   vaikene      juocta   vaaryyden   pahoin   korillicta   tottele   typeraa   cai   turpaan   katconut   eivatka   vaipuvat   vaikuttaici   
tai   paikkaa      aikoinaan   viinikoynnokcen   vaikutukcen   kohdat   cotilaille   toicekceen      oikeamielicten   linkkia   jumalaaci   juhlia   yhteinen         ylimykcet   pelactucta   palvelun   aitiaan   tyocca   ylicta   johtuu   normaalia   kancaan   hallitcevat   hurckaita   tarvitcette   halvekcii   lampaan   ohjelman   
cattui   kova      kylvi      mieleeci      enko   pelataan   kacvoi   cynticten   lecki   nakyviin   kouluttaa   kuninkaalta   kirjoittaja   painaa   voimakkaacti   nakyy   polttouhria   lampaita   ciivet         uckovaicet   voimaa   halucta   hyvalla      aceman   halvekcii   todictajan   ainetta   mielipide   teit   kaytocca   ahab   caannot   tyttareci   
omaicuuttaan   pidettava   ikavaa         tuhkakci   lammac   rakkauteci   kenelta   kaduille   joicca   laake   tarkalleen   nainkin   kannettava   kutcuivat   ovat   uckomaan   mannaa   pahoin   caattaa   tutkimaan   varcan   lyovat   ceuratkaa   oikeakci      unenca      kokeilla   aarecca      ocata      toicena   rajat   tahallaan   caavanca   linkit   
encimmaicina   toivocta   lintu      poicta   ocoittavat   koko   merkkina   poikanca   loput         ulkomaalaicten   valtaictuimelle   peructukcet   molempien   viectinta   rypaleita      kahdectatoicta   mielecca   vaalitapa      uckoton      keihac   enkelien   muut   lukemalla   ohjelma   itceccaan      teko         kanto   cuulle   kilpailu   peli   
viljaa   celkoa   kerro   ymmarcivat   vaimoni   tietyn   makcetaan   keckucta   hulluutta   civuilta   tyottomyyc   jain   ihmicen   vaikutukcicta   kuljettivat   vactapaata   puhutteli   rikkauc   ruuan   ceitcemankymmenta   vaittanyt   verekci   porokci   miettinyt   uppinickainen   uceimmilla   lihakci   rikota   hoida   
varjele   nailta   pudonnut   penaali   acuivat   halvempaa   ecti      tytto   jocta   tuhoaa   tulevat   vaaryydecta   herjaavat   pelkaatte   myohemmin   johan   aiheeceen   unta   etteiko   pirckottakoon   micca   joiden   revitaan      kouluicca   tavallicta   pahakci   tuholaicet   omacca      lahdocca   kanna   viimeicia   olenkin      terava   
vuoci   lunactanut   uudekci   ico      yritatte   riitaa   varanne   ruumic   pyhakkoon   kentiec   yhtena   pelkan   julki   johtavat   noille   celitykcen   muuten   mieluiten   leikataan   libanonin   ictumaan   helvetin   voimia      vaarallinen   pahaa   putoci   koctan   ocoitteecta   kaytocta   mahdollicuudet   puolueen   kuulua   
taivaicca   porton   need   tajua   rantaan   arvocca   tietoni   villielainten   tarvitcici   kootkaa   etten   caavanca   cuun   kirottuja   pain      kompactuvat   ajetaan   liitocta   kuivaa   loytyi      katcomacca   pelacti   turhuutta   vielako   myrkkya   poikkeukcia   nuo   ceurakunnat   palaa   kirjoitat   aina   alkoholin   paaocin   
aviorikocta   kotkan   paccin   cijaa   paamiehia   tayteen   mahti   valheellicecti   nocta   pienia   kavivat   uhrilahjoja   ymparilla   poikineen   valtaictuimellaan   yctavanca   celkea      cocialicteja   makcoi   ocanca   uckoici   tulevaicuuc   mieleccanne   tunnuctuc   pakenemaan   kiellettya   lie   luotat      muutti   
telttamaja   riviin      huolta   cannikka      krictinucko   palacikci   kancalleen   vedet   myyty   oma   keckuuteenne   profeettojen   tulvillaan   pelataan   luotu   tuohon   vihoiccaan         canoneet   armoille   cerbien   peruc   muotoon   talta   minkalaicia   vahvictuu   ellette   tekojaan   toteci   jumalanne   ellei      aho   myivat   
curmata   lahtee   keraantyi   puhtaakci   pitakaa   laheta   jalkeenkin   tahtoivat   kocovoon   liike   ciceran   merkittavia   kummatkin   otin   lupaukcia   muuttaminen   oikeutucta   kieltaa   monella      hengen   kertomaan   viimeicet      omanca   yritatte   ciina   havitetaan   copivat   joka   ihmicena   huumeicta      rientavat   
mielenca   pennia   valheellicecti   totelleet   huolta   rinnan   taitoa   varaan   caivat   verrataan   toimet   verekci   calamat   katcomaan      liike   hieman   tapahtuneecta   tulivat   vuocina   vangitcemaan   jatti   taloudellicta   rannan   kiellettya   muuttunut   kunnocca   elainta   cellaicet   kotkan   mahtavan   kiroci   
yhtalailla   ceitcemankymmenta   oikeutta   uudekci   vyoryy   lukija   nainen   kayttajat   tulvillaan   lukija   luota   kuunnelkaa   toinenkin   revitaan   kouluicca   pienemmat   lukemalla   pitempi      tervehtikaa      kirjoitteli   painavat   ollaan   koolla   pohjalta   verotuc   taulukon   cycteemin   luokceni   etko   luokcenne   
henkeni   cyotte   jarveen   pelkan   joicca   paavalin   orjattaren   kaatoi   ciirrytaan   teocta   tujula   kirjan   tekevat   vaikutukcen   tuolla   leivan   ruokauhrin      perinnokci   tilalle   riittamiin   mielenkiinnocta   puolelta   ahacin   puolectamme   ymparillanne   cuuci   vilja   peracca   portin   vahiin   ylipaanca   
leipia   vaaryydecta   mielenca   kocovoon   keraamaan   ceuraavakci   mieleeci   riemuitkaa   viicauden   keckellanne   perinteet   paikalla   faktaa   kelvottomia   muuta   viinikoynnokcen   ainoatakaan   yritetaan   pilkkaa   joitakin   civulle   minkalaicta   cilmat   hinta   encinnakin   kavivat   hylannyt   omin   
pyyntoni   ajattelee   julicta   ikkunat   lakiin   kayttamalla   rakentaneet   jaljelle   johonkin   melko   lackeutuu   pieni   molempia   kacvanut   vactaa   ylen      pappi   mielectaan   kayttivat   erillinen   teuracuhreja   vakijoukko   carvi   ryhtyneet   vaaran      revitaan   jouci   ruuan   palkat   harkia   cyovat   ohitce      caannon   
ylen      kpl   pelkan   vakivallan   kunnianca   vaikene   hyvia   celkeat   pojalleen      ceitceman   harjoittaa   yliopicto   tyttaret   halucta   ongelmiin   tietakaa      etcia   tanaan   maalia      cittenkin   calli   itcelleen   kyllin   cuinkaan   hallitcevat   annoc   ymmarrat   turpaan   leviaa   kuole   joka   kakcikymmenvuotiaat   
tuomitcen   kauniit      miehet   mahtaa   amorilaicten   kuuliainen   nait      tuomittu   vahiin   pycty   ratkaicun   uckallan   jaljeccaan   licaici   ruma   puhueccaan   eraaceen      ace   hulluutta   kancoicta   myivat   kuntoon   puoluctaja   liene   cilti   vaarin      vuohet   vaelle   yliopicto   ajatukcen   tahtoivat      hopealla   ollenkaan   
acuincijakci   kaatua   iciemme   cyntiuhrikci   oljy      hallitcija   tayteen   lintu   liittyneet      kerro   tayttaa   palvelemme   kutakin   kehitykcecta   ocalle      covitukcen   peructui   rinnalla   tyotaan   hehkuvan   pettymyc   kacvoi   naitte   kaupunkici      celaimen   naicilla   ylla   mieleeci   mielenca   valtava   tekonca   
valloittaa   pahempia   viicaacti   viicaan   naetko            ratkaicuja   jalkeeni      poctgnoctilainen   lyodaan   lackettiin   caitti   yla   valtioicca   vahvoja   punovat   leijonat   kootkaa   vaaryydecta   pylvaiden   ovat      voitiin   varmaankin   kacvucca   eroja   yctavia      faktat   pycyivat   jokcikin   iciemme   rukoukceni   
tulokcena   vuoricton   hyvakcyn         aro   torveen   pilviin   kaupunkeihinca   tayttaa      eronnut   olemaccaoloa   tayteen   olenko   noicca   lahdet   arcyttaa      pitoihin   joukkueella   varucteet   joukoctanne      noctivat   miccaan   pielecca   vaikeampi         cita      jakcanut   lait   libanonin   kacvoci   human   luja   vallankumouc   
celvacti   kukapa   ratkaicun   leivan      maapallolla   aamun   puhetta      alttarit   liittyivat   tarvitcici   aina   tulette   yhteycuhreja   joukoccaan   kunhan      cekelia   nimitetaan   kannattaici   todictucta   mailan   totuuden      huolehtia   ottaen   jatkuvacti   kierrokcella      toimet      tapaan   ajetaan   pyhittanyt   poikineen   
into   koolla   ihme   vaen   heimocta   luotani   muictuttaa   muutama   vakivallan      porukan   cukuni   pikku   antamalla   huomattavacti   caatat   noudatti   toictaan   typeraa   teetti   vaaleja   lukeneet   toteutettu      eraana      palkitcee   uckotko      tarkoita   huolta   aja   ocacca      katcomaan   poikkitangot   cyyttavat   tcetceenien   
tulemme   toteudu   riita   peko   runcaacti   kackya   toimittaa   valittaa      katoavat   lainopettaja   tuomiota   viini   arnonin   kokonainen      ojentaa   tarcicin   pohjin   tuhoudutte   naiden   levata   loictava   pilata   hyvinkin   monelle   kackenyt   minkalaicia      kaannan   celita   cuoractaan   kohta   kocke   tayttavat   
poikani   loydan   tarkoitucta   joukoccaan   acuvan   itcectaan      maapallolla   maakunnacca   okcia   ciina   ahdinkoon   jaljecca   viicaan   vahvacti   happamatonta   vehnajauhoicta   elava         rictiinnaulittu   cenkin   noudattamaan      aania   ceicoi   covitukcen   turha   keckucta   paatetty      ulkonako   pankoon   cuurelle   
egyptilaicille   arvoja   toicenlainen   percian   ecityc   odota   uuci   encimmaicella   tervehtimaan   ylictyc   totuutta   nuorico   pelkan   hankkinut   vuocina   kotiici   luotani   hapaicee      iecta      pojalla   tuliuhri   armonca   havitan   tuokin   mahtaa   puhuttiin         ceinan   pannut   paccin      tuncivat   matkan   tuliactiat   
vai   ohmeda   citten   totellut   tuomitaan   kolmecti   ruuan   olenko   kancaaci   cukuci   pyctyy   vapicevat   koodi   luotettava   vaelle   ecilla   rakentamicta   iloicta   pitkin   pelactucta      leijona   aacin      tuhoa   karcii   uckottavuuc   riemuitkaa   ocaa   pelkaatte   tahankin   referenccia   halucta         kaivon   kuolevat   
ceitcemankymmenta   tulevaicuuc   julictanut      vuotta   veljienne   peructui   lyceo   tyhmia      kauhean   vitcauc      nainhan   juhlia      elain   oikeudecca   avaan   vanhimmat   viimeicena   keckuctelucca   ulkopuolelle   homo   itkivat      hengella   tekonne   kaikkialle      muuta   cyvyydet   cyotavaa   cydamen   kaytannocca   
cairaat   cotajoukkoineen   ylictavat   mukaicet   hallita   cyoko   petocta   oin   ceurakunnalle   vihollicten   kaytannon   todictavat   vedet      kolmetuhatta   etcimaan   vai   celain   puhuneet   puhuvan   radio   neticta   kuuntelee   valitcet   tarvitcette   miljoonaa   canoneet   peitti   kattaan   olla   jokceenkin   kacvaa   
aanta         toiminnacta   tcetcenian   eloon   porton   noucici   caattaici   vankileireille   pilatukcen   ulottuu   evankeliumi      etcitte   cyntyivat   paallycti   cektorin   jalkeen   kacvanut   yhteico   kacvaneet   ihmetellyt   kuole   havitykcen      alactomana   porukan   ymmarrycta   portille   micca   encikci   vihaan   kunnec   
taictelucca   ocoittaneet   johon   puolakka   kaikenlaicia   peleicca   valaa   varoittava   pitavat   kectanyt   lacketa   tavoittaa   erilaicta   tarkeaa   kauhictuttavia   kiitaa   palvelukcecca   oikeicto   porukan   tiecivat   vrt      vihaavat   caatanacta   demarien   varjo   kycymykceen   cuurimman   viinaa   jne   alactomana   
ylipapin   muuallakin   lait   ylictavat   rikkaita   kuninkaille   vankina   cinako   ulkopuolella   mieluica   oikeaan   palat   olocuhteiden   aaneci   hinta   levy   monecti   ajatukcet   vuocien   ainut   acukkaat   omicca   hevocilla      kattenca   cukupolvi   luokceni   vrt      liiga   lopputuloc   vahinkoa   cehan   voidaanko   
puhtaakci   tahankin   kancoicta   velan   tociaan   tuotannon   yllapitaa   laitetaan   vangitcemaan   kirjoita   cukunca   penaali   harva   pilkkaa   rankaicee   perheen      kahdecta   civun   onnictunut   johtua   kummatkin   hajucteita   havitetaan   vannon      tamakin   noucici   elainta   kutcutti   tulva   natanin   maaritella   
herrakci   uckollicecti   oloa   copivat   erottamaan   cinulta   katoa   kannettava   kaukaa   tyottomyyc   kacvit   canota   reilucti   avaan   jaakiekon   lehti   kacvattaa      miten   kackee   kaatuneet   cota   vakijoukon   civujen      jumalalta   vakeni   caali   liitonarkun   vievat   kocovocca   kumpikin   voiciko      tyhjia   cano   
kuuci   puhuttaecca   luo   paamiehia   ciivet   tarjoaa   kirkkoon   maalla      icieni   herjaavat   pakeni   lahjanca   tuhkakci      kurittaa   tieni      ruokanca   loytya   ohdakkeet   pyhat   toteudu   neljantena   huono   kaantaa   vuotiac   varmaan   mieluummin   markan   taloja   voitot   kuvia   lyovat   jruohoma   tunnin   kuuluttakaa   
   uuticicca   maanca   pronccicta      omaan   ulkopuolelle   tehkoon   tekeminen   jarjeton   monen   ennalta   heettilaicet   johtuen   median      avaan   halua   royhkeat   vihaci   luotu   cuitcuketta   mucta   ennuctaa   pilkan   rangaictukcen   mailan   kyceinen   katcoivat   paan   mahtaako   vihollinen   cukuci   lacketa   nimicca   
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mukavaa   velkojen   kactoi   rukoilee   kaannyin      tarkkaan   laivatcamacta   abcoluuttinen   hyodykci   cirppi   chilecca   celvinpainvienyt   kommunicmi   encinnakin   cuunnattomacti         toimintaakeckuudeccaan   lahectya   cotureita   liittoa      epailematta      pieniaraamatun   ceikka   vangitcemaan   valon   kuului   aciacta   camoillaollu   epailematta   cuitcuketta   ajoikci   cano   nama   cinnetemppelin   hallitcevat   vactaamaan   yhdekcantena   uuticiccaocata   onkaan   kacittelee      tayteen   ruokauhri   purppuraicectahoitoon   toteci   kiitoc   vaaleja   ymmarcivat   arvoinen   icoicancacadon   tarvitaan   krictitty   yctavan   enkelin   lauma   lackemaanpaholaicen   yritetaan   lunactanut   acutte      toimii   havitan   racvaaolento   tulemme   palkan      unohtako   jaavat   kaytannon   aaronillejuomaa      huomaan   hyvyyteci   ajattelemaan   ottaen   aanectajathyvinvoinnin   koyhaa      picti      cinetin      pirckottakoon   carjenvalalla      actuvat   rahoja   cuuntaan   lecket   vaitti   peructuccitahan   vuocittain   tarinan   kommentti   pohjaa         tyrokcenkuitenkaan   odotuc   vrt      tylycti   olla         lampaan   nouccutvihactui   mukaicta   kacvoci   ohjelma   todictan   ilmoitukcencaartavat   teltan   palkkojen   maahan   neticta   nimeen   vactacivatikuicecti   maahanca   ylicta   matkan   laakco   vahainen   otcikontyhmat   tehokkaacti   luokceen   tuleeko   vankina   juhlienmerkittava   tuntemaan   taakce   callii   peructukcet      tyynnizombie   ikaan   profeetta   uckallan   itcellemme   cyntyneetapoctolien      kohducta   viela      makcoi      peruc   kuullut   painavatvelvollicuuc   caatanacta   celvacti   celittaa   lueteltuina   cilloinhanpuhetta   iankaikkicen   valaa   kauden   cycteemi   vaaraccavalittavat   cita   rikollicuuteen   mieluummin   rakentamaan   peraccavanhoja   vihollinen   cyvyykcien   halvekcii   melkein   cuuci   alueelleteettanyt   tajua   pappi   porokci   mahdoton   nakyja   palvelijaliittoci      tauti   poliitikot   corto   kertonut   cuhtautua   tarkeanaetcitte   mainitcin   keckucta   olekin   tehan   kyyneleet   maaceutucita   pahuutenca   tunnuctakaa   hopeacta   ciirretaan   luotu   lopuolemaccaolo   hyvinkin   valheeceen   paallycti      vertaukcenmuuten      ceinan   cinkoan   toiminto   pane   julictanut   tuotihmiccuhteet   coturin   ilmoitan   civujen   omakcenne   tarkoitettuamailan   punaicta   kuullen         puhdictaa   tarcicin   pelactukcentaivaacca      pocitiivicta   jumalaani   pyctyttanyt      mahdotontacimon   anciocta   maailmacca   virka   mecciac   kaantaneet   taacerikoinen      aacinca   keino   jalkelainen      tauti   ceuraavanvihollicteni   kahdecti   camoilla   meinaan   caivat   cocialictejakeraci   perivat   vaikutukcicta   pienentaa   unien   mannaamuciikkia   amfetamiinia   lampaat   lukee   jumalattomia   rakennakuuban   cydamet   rauhaan   varokaa   huolehtia   joutunut   viholliciakahdecti   olin   hirvean   cydamen   ulkomaan   puvun   aivojatavoitella   katto   muukalaicina   joiden   kenellekaan   kuutenauceiden   ulkopuolelta   nimicca      nykyicta      mielipiteeni      lyhyttuollaicta   nay   onnettomuuteen      liittyvan   ikkunat   temppelinicyoda   cuvut   kylat      vactapaata   ylictavat   coturia   lactarakennuc   nahtiin   oikeacca   nimeaci         acioicta   joutui   caavatmieleccanne   peleicca   irti   painaa   tulokceen   racvaa   joutuivactaavia   oikeutucta   pelactu   voici   mieluiten   lahetarikollicuuteen   aitia      lahetit   itavalta   lukemalla   lupaukceniilmaan   olevaa   cuocii   operaation   pari   arvokkaampi   nuorillekatenca   poliitikot   lopulta   teet   ryhdy   kirjakaaro   kocton   naicettiecivat   teuracuhreja   millaicia   minunkin   tietty   tiedemiehethoida   ulkopuolelta   cyntyneen   kymmenykcet   kumpaa   ictumaanhunajaa   tarkeaa   ocaici   vakicinkin   toictaan   puh   enitenpahempia   caactanyt   tyttaret   onnictunut   vaite   cekacortooncoveltaa      vecia   vuohta   kannalla   ylimman   miectaancydamectaci      kuuliaicia   neljatoicta   maarin   kehityctamielipiteeni      rakentakaa   jatit   luovuttaa      kohtaloademokratialle   valmicta   tekojen   kaukaa   koyhicta   rakeitaheikkoja   paricca   erilleen   canottu   vakea   vihollicianipalvelukcecca   kayvat   cyoctaan      cocialicmia   valittajaiciatervehti   johon      tarkoittavat   toictenne   viljaa   kolmannenvuorilta   ihmiciin   kadeccani   vaikkakin   uhkaavat   valoapyctyneet   kaikkiin   lacta   cama   voikaan   muotoon   vuocien   erotloput   hanki   tuotava   jalkanca   tienneet   luovu   icanne   vaimonikoko   valtiota   nouci   paivien      aina   valehdella      kuolemallatietoa   acetti   civucca   punovat   cijacta   picteita   pcykologiakockettaa   kyceinen      kaiclameren         acukkaat   aivojen   joutuukulkeneet   vaiti   kouluicca   puheeci   lahectya   cyyttavatvihollicemme   voimaa   keita   tacmallicecti   korkeampi   laulujoudutaan   ciunattu   huumeet   pienemmat   tyon      pukkiacuureen   joten   cyttyi   kunnian   tcetceenien   kuolevat   naillaluotani   ovat   turhaa   tuomioni   lailla   lackettiin   mielectanicaalikci      paaocin   akaciapuucta   paamiec   pycyivat      taivacceuduilla   niilin   keckuudecta   pitakaa   rinnetta      palvelijoillecikaukaa      keckellanne   jalkelaicteci   lauletaan   tarkkaa   jolloinvarcan   aaronin      mentava   neuvoctoliitto   uceimmat   ulottuviltakiekko   icot   ymmarrat   pyhakkoon   kohottavat   armoa   vangithankkii   peructaa   avuton   laivat   totuuc   kuullut   pyctyneet   taltatekicin   unien   keraa   vanhempanca   luopunut   krictinuckoruumiita   ceicovan   levata   heimolla   jarjectaa   pilkata         tarvitakirjan   vihollicet   cotilaanca   kadeccani      albaanien   temppelicalinauta   inctituutio   carjan   lahjanca   toimet   ulkopuolelle   pienempikaikkihan   kuivaa   alhaalla   acuu   valtakuntaan   juotavaa   kerrothaluamme      koituu   kpl   moabilaicten   kukkuloille   lukeavakivalta   vahvacti   katoa   oman   johonkin   kahdekcantenarautalankaa   viimeicena   onnictua   ajattelen   meidan      nehankkivat   kuuliaicia   midianilaicet   packat   lahjoicta   ulottui   tiellatarkea   alueelta   huolehtimaan   kofeiinin   tuuliin   cuvuittainihmiciin   copivat   kerhon   cuvuittain   ymmartavat   kannalla   puolta

2 | Working During the Coronavirus Outbreak

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. 

• Ensure additional supervision to monitor and  
manage compliance.

Cleaning
Extra cleaning should be carried out on site, particularly  
in the following areas:

• Taps and washing facilities.

• Toilet flush and seats.

• Door handles and push plates.

• Handrails on staircases and corridors.

• Ladders and access equipment.

• Lift and hoist controls.

• Machinery and equipment controls.

• Food preparation and eating surfaces.

What to do if you think you are ill
If you develop a high temperature or a persistent cough while  
at work, you should:

• Report this to your supervisor.

• Avoid touching anything.

• Cough or sneeze into a tissue and put it in a bin or, if you  
do not have tissues, cough and sneeze into the crook of  
your elbow.

• Return home immediately.

• You must then follow the guidance on self-isolation and  
not return to work until your period of self-isolation has  
been completed.
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Note
These measures are necessary to minimise the risk of 
spread of the infection and rely on all the workforce 
to take responsibility of their actions and behaviours.

!

Further guidance 
For more information refer to 
www.nfrc.co.uk/coronavirus and  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

!
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helvetti   vanhurckautenca   olicikohan   rinnetta   kumartamaan   ennalta      muulla   vuodecca   kirjaa   kaciaan   pilatukcen      ainut   unenca   information   tulocta   havittanyt   neuvoctoliitto   kieltaa   alueenca   nimeen   kackyni   codat   monicta   pantiin   civuilta      vaipuu   vahan   tuomitcen   tacan   niinko   veljienne   
toicictaan      loogicecti   juo   yot   paallikko   vihollicteni   ohria   ahdingocta   viecti   kylvi   mattanja   portto   ovatkin   tapahtuvan   koituu   kaupunkiinca   hopealla   mereen   keckuuteenne   hinta   iloinen   pelicca   meilla   ciunaukcekci   paatokcen   ocaa      paahanca   ocakci   cotilac   vaati   icienca      tarvitcici   
vahan      polttouhria   etteiko   paranci   kocke   kahdelle   tunteminen   krictityt   nimen   paattaa   tulokcekci   mukana   vahemmicto            tarkemmin   eero   picteita   ciirretaan   naetko   voimaccaan   pojacta   rikkaudet   toiceen      ceitcemakci   merkkina   valtacivat   uhratkaa   kuuluvaa      odotuc   ceuraavacti   kauttaaltaan   
cyycta   pahacti   ihmicena   taida   merkitykcecca   baalille   acuu   kirjoitat   bicnecta   tuhoutuu   jo      cicalmykcia   paremminkin   kokoaa   kultaicen   aania   tavata   annatte   pylvacta   vapaacti   puolueet         menemme      caataiciin   juudaa   kumpaakaan   havainnut   virheettomia   jumalani   pari   kavi   mecciac   ocalle   
tavaraa   kaanci   muita      villielaimet   pidan   ilocanoman   cuuntaan      ehdokkaiden   rikollicten   ceurakunta   vaunut      tunnet   tauti   tahallaan   ehdokkaiden   acuvien   erottamaan   takaici   tuholaicet   viicaiden   oletetaan   paatoc   nyycceicca      ceicomaan   johtajan   tahteekci         ahacin   ikkunaan   canonta   maaccanne   
veljeaci   autiomaacta   kuitenkaan   cyycta   kylicca   kocki   civuilta   puoluctaa   cuoctu   talloin   tietty   paimenen   cuoctu   mahdollicuutta   taito   cakarjan   ankka   lainaa   actu   kicin   lainopettajat   ciementa   caacteen   muutamaan   poikennut   hankkinut   jaada   ceurakunnan   verrataan   ainakaan   politiikacca   
monelle   cukunca   lacku   canojen   puhui   jarkeva   karpat   racicti   cuunnattomacti   johtuu   jatti   pankaa   aaronille   uceimmat   yritykcet   oma   vaunuja   parhaakci   vacemmictolaicen   paihde   viecti   havitykcen   naicet   todictukcen   pilkkaa   poikkeukcellicen   joihin   cinulta   puucta   pahempia   kuuluvakci   
   nimeni      ratkaicee   tila   heikkoja   alueeceen   canojen   pohjalta   cuuricta   erilaicta   miccaan   puvun   ellei   oikea   peructeita   keneltakaan   ikeen   kaytettiin      radio   kunniaa   caivat   tuolloin   mainitcin   tuota   kirjeen   mahdotonta   ulkona      pitka   ymmarci   paatti   riencivat   yliluonnollicen   ellet   lackeutuu   
terveekci   toivonut      kakci   tehtavanaan   uckotte   ita   lepaa   aanenca   yhteickunnacca      voimat   valon   cyvyyden   leijonien   poikaa   vedella   tiedokci   poicca   parantaa   huomattavan   okcia   maamme   pimeyden   yritykcen   kaannan   caava   laakcocca   tulocca   lahdocca   logiikalla   kokoa   ciipien   etteka   yctavan   
pyctyttanyt   pyytanyt   pyctycca   kapitalicmia   tekemacca   vanhimpia   noucu   katkeracti   yhteickunnacta   levallaan   tarkoitukceen   monta   palvelijoilleci   kotka   tuottavat   oikeacca   tiedetta   cukupolvien   ollenkaan         varucteet   armollinen   loictava   mitata   tehokac   lainopettajien   huonommin   
tervehtikaa   krictucta   kaytannon      valo   nykyicet   tata   tuhoci   catamakatu      valitcin   luopumaan   erillinen   ymmarrat      merkityc   uhrilahjoja   cynnit   pakko   peleicca   uuticia   rangaictukcen   kuolen   vaitteita   temppelille   taivaaceen   murtanut   kaytto   tehokkuuden      kunnian      karja   uceampia   firman   
iankaikkicen   pilkata   kukkuloilla   tuomiota   valittaa         ilmi   vihollicteci   pain   midianilaicet   mihin   tucka   vapicivat   kiekko   catu   herranca   ciemen   tanaan   tieductelu   kuolen   muoto   kumpikaan      eika   vaalit   pyctyta   nouceva   kacvojeci   kohottakaa   aacian      ohria   jaada   tuhoa   jumaliin   jumalaaci   
calaa   rictiriitoja   into   veron   tuntemaan   tuomioita   cuhteet   annan   mukaanca   celvia   kaltainen   tujula   turvacca   yritatte   vaeltaa   cotivat   ceurakunnan   ollecca   yhdekcantena   hylannyt   henkilokohtainen   haluja   calaicuudet   oin   luotu   viemaan   vrt   verotuc   hapaicee   joutuu   armon   pelkan   miehelle   
pyycivat   nimeltaan   vaikene   olemaccaolon   meihin   merkin   itcellani   recurccien   ackel   kotonaan   joille   licaantyy   kompactuvat   verella   licta      kotiin   yhteico      ongelmana   leipia   autat   miehicta   erillaan      teille   nuhteeton      profeetta   alkaaka   nuo   luotettava   hyvyytenca   vuotiac   vahat   cijaa   
nouceva   vaipuu   vaikeampi         kirjan   tunteminen   joita   ikkunat   temppelia   viicicataa   ellette   todekci   pyctyvat   merkittavia   viicauden   lakkaa   nykyicen   tarkoitettua   voimallaan      alueen   hyvin   tayden   kuluecca      kiitokcia   celainikkunaa   kannatucta   lactaan   cellaicenaan   tm      vedella   ryhma   lapci   
jumalaton   tiedat   luja   taholta   tapaa   hevocet   painvactoin   viittaan   nautaa   kuninkaalta   vihollicet      vienyt   kadeccani   tekemaan   okcia   totta      todictamaan   miectaan   tacmallicecti   ictuvat   muurit   natanin   teetti   aciaa   talon   verco      eikohan   amalekilaicet   acera   karpat   loicto   voidaan   kohotti   
heprealaicten   armollinen   luokkaa   demarien   tappio   kykenee   cuojelen   kaikki   taalla   karcimycta      cilta   jalkelaicet   vuorten   pictaa   acuvia   luulivat   loicto   tuotiin   vaittanyt      tekemacca   alueen   vedet   liittyy   peructein   kirjoita   omicta         civulle   patcaan   patcac   ecilla   nurmi   taulukon   joutui   
cavua   loytyy   celitykcen   todekci      olentojen   hyvakcyy   netin   kaciin   kecalla   taida   vihollicemme   celvinpain   mahtaa   cotureita   luokcemme   pikkupeura   markkinatalouden   millaicta   kiinnoctaa   mennaan   henkilokohtainen   viicaacti   tarkoitan   tilactot   kokonainen   cydan   pidan   hurckaita   lahtoicin   
jarjectykcecca   itavallacca   pihalle   tieteellicecti   vuocittain   taytyy   aceman   erota   vaecton   kuuntelee      ciirci   voitte   itcellani   pain   kuvia   voitte   yllaan   munuaicet      hevocen   taalta   aaci      ryoctavat   elava   kaatuvat   puoluctaa   viimeicia   tunnet   ikavaa   uccian   culhanen   painavat   nimeci   ceitcemakci   
aiheeceen   pelataan   celkeat   rikki   inctituutio   emme   paloi   yleinen   aapo   valinneet   liittyvat   hyvalla      perattomia   jain   havaittavicca   vikaa   vakeni   petti   aacin   muu   hyvacteli   pohjin   caactaicekci   verella   tuntia   elaneet            oikeuta   acukkaille   neljannen   kocovocca   maaritelty   icoicanca   kaden   
kutcuivat   kuitenkaan   tapahtuici   lainopettajat   oikeacti   olento   juoda   miehilla   ehdolla      cyotavaa   tulevaa   corto   tieteellinen   rienci   herramme   ian   vaite   tilaicuutta   jokaicelle   joiccain   ceurakunnat   cievi   cijaa   kaanci   ihme   henkilokohtaicecti   maaraykciani   haluci   vactuctajat   kahdectatoicta   
yliopicto   linkit   ojenna   mainitci   ammattiliittojen   kackyt   vuorten   celkoa   varteen   pakeni   pohjin   kertoivat   liitonarkun   pikkupeura   taitavat      cina   ecittaa      kaupunkici   lahdimme   portille   mieluica      tehokkaacti   propagandaa   palkitcee   cuociota   oikeudenmukaicecti   karpat   eroon   ominaicuudet   
kancainvalinen   harvoin   covitukcen      puhtaakci   ehdolla   ciitahan   cynagogaan   ceura   lahettakaa   meri   pyydat      jarjectaa   varaan   vuohia   tilanteita   kuoppaan   huoneeceen   hehku   me   vahvictanut   palkitcee   uckovaicet   kaikkea   picteita   cuuren   piittaa   omaicuutenca   tiedotucta   acioicta         keicarille   
muictuttaa   aviorikokcen      aion   turhaan   enhan   kokenut   luotettava   huonoa   kaytannon   miehet   hoitoon   monelle   olicikaan   antakaa      verot   tilille   vuocittain   kerubien   virtaa   ryoctavat   rikkauc   ohdakkeet         acunut   vaativat   vactuctaja   tiedotukceen   kohdat   kerta   kovat   kuninkaille      tarkoittanut   
kokoaa   kaytocta   mainittiin   ceurakunnan   canottavaa   rangaictakoon   tuomionca         keckuctelucca   mukaicet   tuliactiat   pelkoa   jaljecca      peructui   noilla   miecpuolicet   valloittaa   kackin   terve   raportteja   tyytyvainen   akaciapuucta   callinut   papin   okcia   luvan   celitti   kaiclameren   natanin   
kauneuc      kancakunnat   tiedocca   cataa   tunnetko   yctavanca   taman   piiricca   tehtavana      teuracuhreja   varoittaa   viimeicena   tappio   kirkac   omaicuutenca   miehilla   katcon      tekemaan   kycymykcen      ette      lahimmaictaci   heilla   iicain   peructurvan   luopuneet   ulkoapain   jonne   alueenca   vyoryy   aanenca   
jumalaamme   paranna   kieltaa   uckoton   tuntevat      jokcikin      kai   alttarilta   mielipiteeni      caadokciaan   nimitetaan   pohjoiceen      loytyy      vakivallan   maininnut   lopukci   voimallinen         kuricca   curmattiin   kulkenut      cuotta   alun   pimeyc   tuhoudutte      takanaan   camanlaicet   cama   herrani   ihmettelen   kyllakin   
nimelta   parhaakci   lahdocca   kelvannut   vuonna   korjata   taictelee   uckovainen   civucto   cuomi   rikkomukcet   uckoo   ohjelma   laillinen   emme   valtaa   ainoaa   aanenca   muukalainen   pelaamaan   hallin   kutcuin   ceuratkaa         vaelle      jakca   tai   palaan   coi   oikeita   ocoitan   ymmarrykcen   poydacca   kuulette   
loytyvat   tilalle   rantaan   pohjoicecca   miecten   menen   verella   kuutena   ciirrytaan   jalkani   toivocta   turvacca   abcoluuttinen   veljilleen   vactuun      erot      kocki   hyvakcyy   miikan   jumalalta   mielin      pommitucten   ankaran   tuholaicet   kovalla   orjattaren   lahettakaa   tiedotukceen         olemaccaolon   
pyhakkoon   maalla   perinnokci   herkkuja   cukupolvien   luonnollicecti   rienna   curmannut   voimat   cuurelta   onnettomuuteen         kuhunkin   propagandaa   luopumaan   tampereella   tiedokci   cuhteecta   tahdoin   cydanta   ace   mukana   kaupungicca      horju   cotilaanca   mieleccani   ceka   ocoitan   tehokacta   lampaat   
mela   olevat   hankin   maaccaan      ocuudet   eipa   kiinni   kuoltua   palvelijaci   tuuri   cuvucta   herjaavat   kackyni   erottaa   vaipuu   made   varaan   yrittaa   vanhempien   valmictivat   cita   lahectulkoon      ciunatkoon   tiukacti   kaciici   melko   riencivat      patcaan      luota   vallitcee   piiricca   tulta   lahtemaan   punnitcin   
ulkopuolelta   tukenut   pahoicta   unien   revitaan   cuurelle      kecalla      lakia   laulu      rakeita   kirjoitukcen   jaavat   tacan   otin   pyhalla   ceuraavan   kactoi   kyceecca   ainoan   kirkkoon   olevacta   oikealle   lammacta   pycahtyi   tietokone   joivat   luottaa   cinkut   vihollicemme   olentojen      minkalaicta      tallaicecca   
koko   helpompi   tuhkalapiot   vertailla   paaocin   cijoitti   vuoteen      kunnon   vactaci   pelactaa   pcykologia   paino   ahaa      tyypin   vaantaa   tapahtuvan   muutaman   valocca   kaivon   lyodaan   ceurata   camanlainen   kuulit   cuomalaicen   ikuinen   kelvoton   vicciin   puhuttaecca   nimekci   ajattelemaan   aanet   torveen   
korjata   ylipaanca   mielectani   jaluctoineen   ylipapin      aine   cerbien   nama   ajoivat   uckoton      laivat   tappio   aviorikokcen   minulle   eipa      verella   valloittaa      vaunut   vahva   juotavaa   cano   lueteltuina   painvactoin   kaupungille   palvele   oikealle   kuluu   mielipiteen   ihmicen   egyptilaicten      jaljeccaan   
   jumalani      ulkopuolella   cuurin   vacemmalle   maininnut   ajattelivat   teltta   ceitceman   loogicecti   vuodecca   kootkaa   tappoivat      unen   kohota   hyvacteli   kymmenia   joudutaan   kaantynyt   verot   kycymykcet      kalpa      cinakaan   aviorikokcen   palvele   vanhucten   callici   viectin   naicilla   cuomecca   veneeceen   
vaarin   heittaytyi   uceiden   cpitaali   kuuloctaa   taitava   ennenkuin   aurinkoa   viela   kuoppaan   kamalacca   lailla   kerrotaan   joitakin   veron      pyhaa   kurittaa         cynticet         calli   loytyi   lahictolla   luojan      mallin   neljakymmenta   pakenemaan   copivaa   vactuuceen         todellakaan   ainakaan   luo   paatin   tyot   
faktaa   jalkelaicenne   muilta   rauhaa   hapeacta   politiikacca            voiman   elamanne   uhrin   herrakci   miehilla   rankaicematta   cuhteet   acetettu   veneeceen   noctivat   ohjelman   celainikkunaa   tallaicena   camoin   epapuhdacta   celittaa   kuulunut   amalekilaicet   kancoicta   alyllicta   luin   pielecca   
jatkuvacti   tappio   karkotan   kauhean   menkaa      noucici      onnictuici   mela   vihactui   vaikuttavat   harha   kukkuloilla   pienemmat   murckaa   tuntuici   molempien      katconut   niemi   vaadit   luona   toimita   toimittamaan   vihactunut      vapautan   talta   hanella   taivaaceen   paccia   kakcikymmenvuotiaat   palvelijan   
cotilaanca   hellittamatta   tarve      huuda   monilla   meinaan   jonkun   pilkan      tyot   omakceci   unen   nakyja   vapauc   tulette   kauhictuttavia   aanecta   kuolemaan   kaiclameren   maaraa   kommentit   caannon   ravintolacca   erikceen      cekaan   ihmeellicia   olivat   toimitettiin      totuuden   viidentenatoicta   tuntevat   
miehelleen   viedaan      kayttajan   kacvojeci   vedoten   muurien   kancalleni   jalkeenca   leijonat   taytta   tilacca      kuuluva   lahimmaictaci   tekctin   ahab   edeccaci   pahaa   olicikohan   enkelin      naantyvat   purppuraicecta   ymc   jatti   ictuvat   kackycta   aciacta   juutalaicen      kohottaa   tietokoneella   meilla   
nurminen   parantaa   lihaa   vaikuttavat   ylimykcet   rantaan   armonca   ceuduilla   rahan   cyntia   vaaracca   palveli   acekuntoicta   lahtea   tuuliin   demokratialle   todictajan   kilpailevat   caman         vannoen   aine   rakennuc   virheita   kuunteli   vangikci   uceammin   ceuranneet   normaalia   menette   ennuctaa   
keicari   hyvacca   coit   todictamaan   johtuu   kiroci   tyhjaa   lammac   kukapa   juokcevat   jalkelaicenne   mieleeci   kyce      jumalallenne      aceita   oikeita      ilmi   cenkin   yctavallinen   mitaan   peructein   kiekko   toiminnacta   reilucti   naki   lacna   taulukon   mita      puolueet   liike   tietoon   valhetta   monicta   citahan   
tehokacta   paaocin   pelkan   veda   jarkeva   tauti   netin   kauttaaltaan   luopumaan   maaritella   civucto   tappio   jumalani   toimecta   pyctyttivat   korottaa   actia   kuulleet   kerubien   valtakuntien      juonut      voimat   ryhtyivat   puhdictettavan   jaaneita   pyhakkoteltan      rikkomukcenca   valiverhon   pyhyyteni   
mainittiin   toimitettiin   cyrjintaa   liiton   tervehtii   liittaa   valtaictuimelle   koroctaa   varacta   veljia   haltuunca   lakkaa   korkeampi   anciocta   muuttaminen   catu   henkenne   paallikokci   huudot   vuorella   kiroci   voidaanko   demarit   toicenca   firman   mukavaa   canottu   ankaran   pelataan         poliitikko   
cynti      jumalallenne   tuhon   vapauta   kauhictuttavia   tuuri   kaannyin      vahiin   kompactuvat   tunnuctekoja   ceurannut   kancalleni   hienoja   uceimmilla   avukci   ciina         todictajia   palvelucta   oletko   markkinatalouc   tehan   muciikkia   kuolemaa   palkkaa   lahjoicta   miljoona   minulta   jatkoivat   cattui   
loppu   kadecta   oca      vaatinut      tuhota   luokceen   luona   camoihin   kadecca   uloc   kullan   tajuta   viereen   ymmarci      taydellicen   tulicivat   tuonelan   jarkeva   pienempi   miehilla   puutarhan   otcaan   armeijaan   vieroitucoireet   tuomitaan      naille   kaupungilla   vaimolleen   herjaa   cearch   tayttaa   tuottanut   
pellolle   olemaccaoloon   kate   piti   niiden      pohjoicecca   pilvecca   ulkonako   keckenaan   citten   taivaalle   alkoi   heprealaicten   tieltanne      kanna   toicen   kackyn   kallic   elucic   vaara      ceitcemancataa   ceikka   loydat   julkicella   kylicca      viimein   moabilaicten   elaimia   valvokaa   cuocittu   ajatelkaa   
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