બાાંધકામ

MA COVID-19 ચેકવ સ્ટ
A. અમલબજાવણી અને અવલોકન
સાઇટ માટે ના વિવિષ્ટ COVID-19 અવિકારી (કે જેઓ સ્િાસ્્ય અને સુરક્ષા અવિકારી પણ હોઈ િકે છે ) તેઓની 1-3 કૌટુું વિક રહેઠાણોમાું િાુંિકામ અને
વરમોડે વ ુંગ માટે નીચે જણાવ્યા અનુસારના અપિાદ વસિાય પ્રત્યેક સાઇટ માટે ફાળિણી કરિામાું આિિે
1-3 કૌટુું વિક રહેઠાણોમાું િાુંિકામ અને વરમોડે વ ુંગ માટે નીચે જણાવ્યા અનુસારના અપિાદ વસિાય કૉન્ટટરાક્ટરના સાઇટ માટે ના વિવિષ્ટ પ્રૉજેક્ટ COVID19 ઑવફસર માવ કના પ્રવતવનવિને રોવજું દો ેવિત અહેિા સુપરત કરિે. COVID-19 ઑવફસર પ્રમાવણત કરિે કે કૉન્ટટરાક્ટર અને િિા સિકૉન્ટટરાક્ટરો
વિભાગ Bથી Dનુું સુંપૂણણ પા ન કરે ("COVID-19 િાુંિકામ સુરક્ષા માગણદવિણકા")
મોટા, જવટ િાુંિકામના પ્રૉજેક્્સ માટે િહેર અથિા નગરમાું માવ ક સાઇટ માટે વિવિષ્ટ જોિમ વિશ્લેષણ અને સુંિવિણત COVID-19 સેફ્ તી પ્ ાન
વિકસાિે અને સુપરત કરે તે િિારાની આિશ્યકતા િની િકે છે , જેમાું પ્રૉજેક્ટ અથિા પ્રૉજેક્ટના પ્રકાર માટે નાું વિવિષ્ટ જોિમોનુું સમાિાન કરિાની
િિારાની આિશ્યકતાનો સમાિેિ થઈ િકે છે . િહેર અથિા નગર આિા પ્ ાનની સમીક્ષા કરિે અને તેને મુંજૂર કરિે અને એિુું જરૂરી િનાિી િકે છે કે
જ્ાું સુિી જોિમનુું વિશ્લેષણ અને પ્ ાન સુપરત કરિામાું ન આિે અને મુંજૂર ન થાય ત્યાું સુિી આિા પ્રૉજેક્્સ િાુંિકામને અટકાિે. એક િિત સુંિવિણત
COVID-19 સેફ્ટી પ્ ાન મુંજૂર થયા િાદ પ્ ાનનુું ઉલ્ ુંઘન COVID-19 િાુંિકામ સુરક્ષા વનદે િોનુું ઉલ્ ુંઘન જ ગણિામાું આિિે.
તમામ હાથ િરિામાું આિે પ્રૉજેક્્સ કે જેનુું વનયમન અથિા તેના માટે નુું અનુદાન સરકારી એજું સી કે તુંત્ર દ્વારા આપિામાું આિતુું હોય તે પ્રૉજેક્ટના
સાિણજવનક માવ ક અને જ્ાું પ્રૉજેક્ટ આિે હોય તે િહેર કે નગર િચ્ચેની સુંયુક્ત અમ ની જિાિદારી રહેિે. સાિણજવનક પ્રૉજેક્ટના માવ ક એિી સરકારી
એજું સી અથિા તુંત્રના કમણચારી કે કૉન્ટટરાક્ટર દ્વારા સાઇટ પર િારું િારનાું વનરીક્ષણો સવહત અનુપા ન અને અમ ની જિાિદારી િરાિે છે , જેઓ COVID19 િાુંિકામ સુરક્ષા વનદે િોથી પવરવચત હોય અને તે વનદે િોનો અમ કરાિિા અને જો ઉલ્ ુંઘનો થતાું જણાય તો સાઇટ પર કામ િુંિ કરિા માટે અવિકૃ ત
હોય. જ્ારે પણ સાઇટ િુંિ કરિામાું આિે અથિા COVID-19 િાુંિકામ સુરક્ષાના વનદે િો અને પવરણામી સુિારાત્મક કાયણ યોજનાનાું કોઈ ઉલ્ ુંઘનો થાય
ત્યારે પ્રૉજેક્ટના માવ ક એ મ્યુવનવસપાવ ટીને જાણ કરે તે જરૂરી છે , જ્ાું કામ ચા ી રહ્ુું હોય તેમજ વિનુંતી કરિા પર COVID-19 ઑવફસરના ેવિત
રોવજું દા અહેિા ોની નક ો પૂરી પાડે તે જરૂરી છે . સાિણજવનક માવ ક અમ ની મુખ્ય જિાિદારી િરાિે છે , પરું તુ િહેરો અને નગરો COVID-19 િાુંિકામ
સુરક્ષા વનદે િોનુું પા ન ન કરતા હોય એિા સાિણજવનક પ્રૉજેક્્સ વિરુદ્ધ અમ અુંગેની કાયણિાહી ેિાની સત્તા જાળિી રાિે છે , જેમાું જ્ાું સુિી સુિારાત્મક
કાયણ યોજના વિકસાિિામાું, મુંજૂર કરિામાું અને અમ ી િનાિિામાું ન આિે ત્યાું સુિી પ્રૉજેક્ટ િુંિ કરિાનો આદે િ આપિાનો પણ સમાિેિ થાય છે
િહેરો અને નગરો પોતાના સાિણજવનક હેલ્થ સ્ટાફ, વિવલ્ડું ગના ઇન્ટસ્પેક્ટરો અથિા અન્ટય કોઈ પણ અવિકારી કે કૉન્ટટરાક્ટરનો ઉપયોગ કરીને COVID-19
િાુંિકામ સુરક્ષાના વનદે િોનો અમ કરિાની સત્તા િરાિે છે
જો એકથી િિુ ઉલ્ ુંઘનો થયે ાું જણાય જેમાું માવ ક અને / અથિા કૉન્ટટરાક્ટર સુિારાત્મક કાયણ યોજના તૈયાર કરિામાું, સુપરત કરિામાું અને િહેર કે નગર
દ્વારા મુંજૂર કરિામાું ન આિે ત્યાું સુિી સાઇટની રક્ષા કરે અને િાુંિકામની પ્રિૃવત્તઓ કરે તે જરૂરી િનાિિા સવહત સુરક્ષા અને અુંતરના પ્રોટોકૉલ્સનો
અમ કરી િકે છે
િહેર અથિા નગર મોટા, જવટ િાનગી પ્રૉજેક્ટના માવ કને સ્િતુંત્ર, ત્રાવહત પક્ષના વનરીક્ષક કે વનરીક્ષક પેઢીને ચૂકિણી કરિી જરૂરી િનાિી િકે છે
(અથિા આિાું વનરીક્ષણો માટે ચૂકિણી કરિા માટે આુંવિક ચૂકિણીઓ કરિાનુું કહી િકે છે ). ત્રાવહત પક્ષના વનરીક્ષક સુંપૂણણપણે િહેર અથિા નગર પ્રત્યે
જિાિદાર રહેિે અને િહેર અથિા નગરના તરફથી અમ માટે જિાિદાર રહેિે. િહેર અથિા નગર એ િાિત જરૂરી િનાિી િકે છે કે જ્ાું સુિી ત્રાવહત
પક્ષના વનરીક્ષકને સુરવક્ષત કરિામાું ન આિે ત્યાું સુિી િાનગી પ્રૉજેક્્સ િાુંિકામને અટકાિે

B. કમમચારીના સ્વાસ્્યનાં રક્ષણ
કામ પર વરપોવટિં ગ કરતા વિમાર કામદારો માટે િૂન્ટય સહનિી તા. જો તમે વિમાર હો તો ઘરે રહો! જો તમને વિમારી જેિુું ાગે તો ઘરે જાઓ! જો તમે કોઈ
વિમારને જુ ઓ તો તેને ઘરે મોક ો!

જો તમને નીચેનામાુંથી કોઈ પણ ક્ષણો જણાઈ રહ્ાું હોય તો તમે આ અુંગે તાકીદે તમારા વનરીક્ષકને (ફોનથી, ટૅ ક્સ્ટ કે ઇમે થી) જાણ કરિો અને
નોકરીના સ્થળે થી ઘરે જિો અથિા જો ઘરે હો તો ઘરે જ રહેિો.
જો તમે કોઈ સાથી કમણચારીમાું વચહ્નો જુ ઓ અથિા તેમને આિાું વચહ્નો વિિે ફવરયાદ કરતા જુ ઓ તો તેઓને તેમના વનરીક્ષક પાસે મોક િા જોઈએ (ફોનથી,
ટૅ ક્સ્ટ કે ઇમે થી) અને પ્રૉજેક્ટ સાઇટ તરત છોડી જિાનુું કહેિુું જોઈએ.
COVID-19નાું વિવિષ્ટ ક્ષણોમાું તાિ, િાુંસી, શ્વાસ ચડિો અને ગળાના સોજાનો સમાિેિ થાય છે
શિફ્ટ પૂવે સ્વ-પ્રમાશણત થવાં
કોઈ વિફ્ટ િરૂ કરતાું પહે ાું પ્રત્યેક કમણચારી પોતાના વનરીક્ષક સમક્ષ સ્િ-પ્રમાવણત કરિે કે પોતે:
છે લ્ ા 24 ક ાકમાું તાિ કે 100.3 વડગ્રી કે તેથી િિારે મપાય ે તાપમાન, િાુંસી અથિા શ્વાસની તક ીફ જેિાું વચહ્નો િરાિતા નથી
COVID-19નુું વનદાન થયે વ્યવક્ત સાથે "ઘવનષ્ઠ સુંપકણ "માું આવ્યા નથી. "ઘવનષ્ઠ સુંપકણ "નો અથણ છે એિા ઘરમાું રહેિુું જ્ાું COVID-19 માટે પૉવિવટિ
આિે ી વ્યવક્ત રહેતી હોય, એિી વ્યવક્તની દે િભાળ કરિી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉવિવટિ આવ્યો હોય, જેમનો COVID-19 પૉવિવટિ આવ્યાને માત્ર
15 વમવનટ થઈ હોય એિી વ્યવક્તથી 6 ફીટના અુંતરે હાજર હોિુ,ું અથિા COVID-19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉવિવટિ આિે હોય એિી વ્યવક્તને ક્ષણો જણાયાું
હોય તે દરવમયાન એિી વ્યવક્તનાું સ્રાિો (દા.ત., િાસણો િેઅર કરિાું, તેણે િાુંસી િાિી હોય) સાથે સીિા સુંપકણ માું આિિુું
પોતાના ડૉક્ટર અથિા સ્થાવનક સાિણજવનક સ્િાસ્્ય અવિકારી દ્વારા સ્િ-એકાુંતિાસ અથિા ક્વોરન્ટટીન માટે કહેિામાું આવ્યુું ન હોય
ક્ષણો દિાણિી રહે ા અથિા જાતે પ્રમાવણત ન કરી િકે એિા કમણચારીઓને કાયણસ્થળ છોડિાનુું અને તેમના સ્િાસ્્યસુંભાળ પ્રદાતા દ્વારા ાગુ પડતા
પરીક્ષણ કરાિિા માટે સૂચના આપિી જોઈએ. તિીિી પ્રૉફે િન દ્વારા ી ી િું ડી આપિામાું ન આિે ત્યાું સુિી તેઓ કાયણસ્થળ પર પરત ફરી િકિે નવહ

બાાંધકામ

MA COVID-19 ચેકવ સ્ટ
B. કમમચારી સ્વાસ્્ય રક્ષણ
વાઇરસનો સાંસર્મ ટાળવા અને પ્રસારણ મયામશિત કરવા માટે નોકરી પરના સામાન્ય શનિે િો
હાથ વમ ાિિા નવહ
ઓછામાું ઓછી 20 સેકુંડ માટે સાિુથી હાથ અિારનિાર િુઓ અથિા ઓછામાું ઓછા 60% ઇથેનૉ અથિા 70% આઇસોપ્રોપેનૉ િરાિતા આલ્કોહૉ
આિાવરત હેન્ટડ સૅવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો
અવિકૃ ત કમણચારી વસિાય તમામ ોકો માટે કૉન્ટટરાક્ટર અને સરકારી એજું સીની વફલ્ડ ઑવફસો િુંિ રાિિામાું આિે
પ્રત્યેક જૉિ સાઇટ પર સફાઈ અને પ્રદૂષણ દૂ ર કરિાની કાયણપ્રણા ીઓ વિકસાિિી જોઈએ, જે પોસ્ટ કરિામાું અને િેઅર કરિામાું આિિી જોઈએ. આ
કાયણપ્રણા ીઓમાું ટર ે રો, દરિાજાઓ, ઉપકરણ, િાહનો િગેર ે સવહતના િિા વિસ્તારોનો સમાિેિ થિો જોઈએ અને સાઇટો પરની િિી ઍન્ટટરી પૉઇન્ટ્સ
તેમજ સમગ્ર પ્રૉજેક્ટ સાઇટ પર પોસ્ટ કરિી જોઈએ
"એકત્ર થિુું નવહ" એિી નીવત પર અમ કરિો. વ્યવક્તઓએ એકિીજાથી 6 ફૂટનુું ઘુત્તમ અુંતર જાળિીને સામાવજક અુંતરનો અમ કરિાનો રહેિે
રૂિરૂ િેઠકો કરિાનુું ટાળો. જેમાું રૂિરૂ ચચાણ કરિી જરૂરી હોય એિી ગુંભીર પવરવસ્થવતમાું સામાવજક અુંતરનો અમ કરિાનો રહેિે
િક્ય હોય તો િિી િેઠકો કૉન્ટફરન્ટસ કૉલ્સ દ્વારા કરો. 10થી િિુ ોકોની િેઠકો િો ાિિો નવહ. પ્રૉજેક્ટ અુંગેની ચચાણ માટે સે ફોન, ટૅ વક્સ્ટું ગ, િેિ મીવટું ગ
સાઇ્સ અને કૉન્ટફરન્ટસ કૉલ્સના ઉપયોગની ભ ામણ કરો
તમામ વ્યવક્તગત િકણ ક્રૂ મીવટું ગો / ટે ગેટ ટૉક્સ િહાર યોજિી જોઈએ અને સામાવજક અુંતરનુું પા ન કરિુું જોઈએ
કૃ પા કરીને િિા ક્રૂને તમામ સમયે 6 ફૂટના અુંતરે રાિો, જેથી પ્રવતસુંક્રમણની સુંભાિના દૂ ર કરી િકાય
પ્રત્યેક જૉિ બ્રીવફું ગ / ટૂ િૉક્સ ટૉક િિતે કમણચારીઓને પૂછિામાું આિે કે તેઓ કોઈ ક્ષણો અનુભિી રહ્ાું છે કે કે મ અને જો તેમ હોય તો તેમને ઘરે
મોક િામાું આિે
પ્રત્યેક જૉિસાઇટ પર COVID-19ના સુરક્ષા વનદે િો અને હાથ િોિાની સૂચનાઓ ૅવમનેટ કરાિીને રાિિી જોઈએ
તમામ રેસ્ટરૂમની સુવિિાઓ / પૉટાણ-પૉટ્ટીિ સાફ કરિાનાું રહેિે અને હેન્ટડિૉવિુંગ સ્ટે િનોને સાિુ, હેન્ટડ સૅવનટાઇિર અને પેપર ટોિે પૂરાું પાડિાનાું રહેિે
સપાટીઓ, િારણાનાું હૅન્ટડ ો, ૅપટૉપ િગેર ે સવહત િિી સપાટીઓ વનયવમતપણે સાફ કરિી જોઈએ.
તમામ સામાન્ટય વિસ્તારો અને િેઠક વિસ્તારોને વદિસમાું ઓછામાું ઓછો એક િિત પરું તુ િની િકે તો વદિસમાું િે િિત વનયવમતપણે સ્િચ્છ અને
જું તુમુક્ત કરિાના રહેિે
તમારી પોતાની પાણીની િોટ નો ઉપયોગ કરો અને િીજાને આપિો નવહ
િાહ્ પ્રદૂષણ ટાળિા માટે અમે દરેક વ્યવક્તને ઘરેથી ભોજન ાિિાની ભ ામણ કરીએ છીએ
કૃ પા કરીને વિરામ અને ભોજન દરવમયાન સામાવજક અુંતરના અ ગાિને જાળિો
િાુંસી અથિા છીુંક િાતી િિતે વટશ્યૂ આડો રાિો, ત્યારિાદ વટશ્યૂ કચરાપેટીમાું ફેં કી દો અને હાથ િુઓ. જો વટશ્યૂ ન હોય તો તમારી કોણી આડી રાિીને
િાુંસી િાઓ
તમારા હાથ િડે આુંિો, નાક અને મોુંને અડિાનુું ટાળો
જું તુઓ એકિીજાને ાગે નવહ તે માટે તમે જાતે પોતાને સ્િચ્છ રાિો તમારી વ્યવક્તગત િસ્તુઓ િસેડિા, પૅવકું ગમાુંથી કાઢિા અને પૅક કરિા માટે અન્ટય
ોકોને જિાિદાર િનાિિો નવહ
જો તમને કે તમારા કુ ટુું િીજનને વિમારી જણાય તો ઘરે રહો!
વકમ સાઇટ પર જોખમ શનષેધની રીતભાત
પ્રત્યેક વિફ્ટની િરૂઆત િિતે િિા કમણચારીઓ સાથે પુવષ્ટ કરો કે તેઓ તુંદુરસ્ત હોય
આજથી અમારી 100% મોજાની નીવત અમ ી િનિે. િાુંિકામના િિા કારીગરો કટ-રેવિસ્ટન્ટટ ગ્ વ્િ અથિા સમકક્ષ િસ્તુ પહેર ે તે જરૂરી િનિે
આુંિ માટે રક્ષણ (સેફ્ટી ગોગલ્સ / ફે સ િીલ્્િ)નો ઉપયોગ કરિો વહતાિહ છે
કામકાજની એિી વસ્થવતઓ જ્ાું જરૂરી સામાવજક અુંતર મેળિિુું અિક્ય હોય ત્યાું િિા પ્રભાવિત કમણચારીઓને યોગ્ય ાગે તે પ્રમાણે પ્રમાવણત ફે સ
માસ્ક, ગ્ વ્િ અને આુંિને રક્ષણ સવહત PPE પૂરાું પાડિામાું આિિે.
િિા કમણચારીઓએ એક માણસ િેઠે હોય એિા િાહનમાું િકણ સાઇટ / પાવકિં ગ વિસ્તારમાું ડર ાઇિ કરીને જિાનુું રહેિે. કૉન્ટટરાક્ટરો / રાજ્ના સ્ટાફે એક જ
િાહનમાું સાથે મુસાફરી કરિી નવહ
એિા કોઈ મિીન કે િાહનમાું પ્રિેિ કરતી િિતે, જેમાું દાિ થનાર તમે છે લ્ ી વ્યવક્ત છો તેની તમને િાતરી ન હોય તો િાતરી કરો કે તમે પ્રિેિ પૂિે
વડસઇન્ટફેક્ટન્ટટ િડે ઇવન્ટટવરયર અને િારણાનાું હૅન્ટડ ો સાફ કરો
એિા કે સોમાું જ્ાું િક્ય હોય ત્યાું કામદારોએ CDCના વનદે િો પ્રમાણે એકિીજાથી 6 ફૂટનુું અુંતર જાળિી રાિિુું જોઈએ
જ્ાું અનુકૂળ હોય ત્યાું એકથી િિુ વ્યવક્તઓ સાથેની પ્રિૃવત્તઓ મયાણવદત રહેિે (િે વ્યવક્તઓ ઊુંચકતા હોય એિી પ્રિૃવત્તઓ)
સાઇટ પર મોટા પ્રમાણમાું ોકો એકઠા થતા હોય એિી જગ્યાઓ, જેમ કે િૅક્સ અને બ્રેક એવરયાિ દૂ ર કરિામાું આિિે અને તેને િદ ે નાના બ્રેક
એવરયાિનો ઉપયોગ થિે, જેમાું સામાવજક અુંતરની િાતરી કરિા માટે િેઠકો મયાણવદત હિે
તમારા ઑવફસ ટર ે ર કે ઑવફસ સ્પેસ માટે સફાઈકમીનો સુંપકણ કરો અને િાતરી કરો કે તેઓ પાસે યોગ્ય COVID-19 સૅવનટે િન પ્રવક્રયા હોય. તેમની
સફાઈની મુ ાકાતો િિારીને દૈ વનક કરો
જે જગ્યાએ ોકો િારું િાર અડતા હોય એિા વિસ્તારોમાું જું તુઓના ફે ાિાને િક્ય તેટ ો ઓછો કરિા માટે વદિસમાું ઓછામાું ઓછો િે િિત િિુ
સ્પિણિાળી િિી સપાટીઓને સાફ કરો. તેમાું ડૅ સ્ક, ૅપટૉપ્સ અને િાહનોનો સમાિેિ થાય છે , પરું તુ તે માત્ર તેના પૂરતુું જ મયાણવદત નથી
વૉિ સ્ટે િનો
ઇન્ટડોર િાથરૂમના તાત્કાવ ક ઍક્સેસ વસિાય િહારની િિી િાુંિકામ સાઇટો સાથેના તમામ સાઇટ માટે ના વિવિષ્ટ પ્રૉજેક્્સમાું િૉિ સ્ટે િનો ઇન્ટસ્ટૉ
કરે ા હોિાું જરૂરી છે .
જો િક્ય હોય તો ગરમ પાણી સાથેનાું હૅન્ટડ િૉિ સ્ટે િનો ઇન્ટસ્ટૉ કરો અને ફાયર હાઇડર ન્ટ્સ તથા પાણીના અન્ટય સ્રોતો કે જેમનો તમામ સાઇટ પરના
કમણચારીઓ દ્વારા હાથ િોિા માટે અિારનિાર ઉપયોગ થિાનો હોય ત્યાું સાિુ રાિો
િિા ઑનસાઇટ કામદારો સ્ટે િનોને જાળિિા અને સ્િચ્છ રાિિા માટે સહાયતા કરે તે જરૂરી છે
જો કોઈ કામદાર જુ એ કે સાિુ અથિા ટુ િા િ ાસ થિાની તૈયારીમાું છે તો તાત્કાવ કપણે વનરીક્ષકોને જાણ કરો
વટશ્યૂ / ટુ િા ના વનકા માટે ગાિેજનાું િૅર હેન્ટડ િૉિની પાસે મૂકિામાું આિિે
આ પગ ાુંઓ ઈને તમારા સારા સ્િાસ્્યને જાળિિા માટે તમે કરી િકો તે િિુું જ કરો: પૂરતી ઊુંઘ ેિી; સુંતુવ ત, સ્િાસ્્યપ્રદ આહાર ેિો, આલ્કોહૉ
ટાળિો; અને પુષ્કળ િોરાક ેિો
કૃ પા કરીને નોુંિ ેિો: આ દસ્તાિેજનો આિય હા માું સામાન્ટય કૉન્ટટરાક્ટર સાથે અમ ી એિી કોઈ ઔપચાવરક કાયણપ્રણા ીઓનુું સ્થાન ેિાનો નથી
જ્ાું આ વનદે િો સામાન્ટય કૉન્ટટરાક્ટર દ્વારા રજૂ કરિામાું આિે ાું િોરણોને પૂણણ ન કરે અથિા તેનાથી આગળ િિી ન િકે ત્યાું દરેક વ્યવક્તએ ત્યાું ઉપ બ્િ
સૌથી સખ્ત કાયણપ્રણા ીનુું પા ન કરિાનુું રહેિે
સાઇટ માટે ના વિવિષ્ટ COVID-19 અવિકારી (કે જેઓ સ્િાસ્્ય અને સુરક્ષા અવિકારી પણ હોઈ િકે છે ) તેઓની પ્રત્યેક સાઇટ માટે ફાળિણી કરિામાું
આિિે
કૉન્ટટરાક્ટરના સાઇટ માટે ના વિવિષ્ટ પ્રૉજેક્ટ COVID-19 ઑવફસર માવ કના પ્રવતવનવિને રોવજું દો ેવિત અહેિા સુપરત કરે તે જરૂરી છે . COVID-19
ઑવફસર પ્રમાવણત કરિે કે કૉન્ટટરાક્ટર અને િિા સિકૉન્ટટરાક્ટરો આ વનદે િોનુું પૂરપ
ે ૂરુું પા ન કરે

બાાંધકામ

MA COVID-19 ચેકવ સ્ટ
B. કમમચારીના સ્વાસ્્યનાં રક્ષણ
આ વનદે િોનુું પા ન નવહ કરિા અુંગે કોઈ સમસ્યા ઉદ્ભિે તો તે કામ પડતુું મૂકિા માટે નુું કારણ િનિે. કૉન્ટટરાક્ટર પા નના અભાિની દરેક સમસ્યાને વિગતે
િણણિતી સુિારાત્મક કાયણ યોજના અને સમસ્યા(ઓ)ના સમાિાન માટે નો પ્ ાન સુપરત કરે તે જરૂરી િનિે. માવ ક દ્વારા પ્ ાન મુંજૂર કરિામાું ન આિે ત્યાું
સુિી કૉન્ટટરાક્ટરને કામ િરૂ કરિા દે િામાું આિિે નવહ. પા નના અભાિ અુંગેની કોઈ પણ િિારાની સમસ્યાઓ કૉન્ટટરાક્ટરની પૂિણ ાયકાત અને
પ્રમાણીકરણની વસ્થવત વિરુદ્ધ કાયણિાહીને આિીન હોઈ િકે છે
સાંસર્મને મયામશિત કરવો
કામદારોએ COVID-19 િાઇરસના સુંસગણમાું આિિાનુું અને તેના પ્રસારણને મયાણવદત કરિા માટે કામ પરના સામાન્ટય વનદે િો તથા કમણચારી સ્િાસ્્ય,
રક્ષણ, વનદે િો અને વનષેિ માગણદવિણકાનુું પા ન કરિુું જોઈએ
િિુમાું, કૉન્ટટરાક્ટરોએ િાુંિકામની સાઇટમાું સુંસગણ મયાણવદત કરિા માટે કામદારોને શ્રેષ્ઠ રીતભાતો અુંગે જાણ કરિી જોઈએ
વિરામ, િપોરના ભોજન અથિા અન્ટય કારણોથી િાુંિકામની સાઇટ છોડીને જતી િિતે કામદારો ઓછામાું ઓછી 20 સેકુંડ માટે સાિુથી હાથ િુએ તે
જરૂરી છે અથિા સાઇટ છોડતાું પહે ાું ઓછામાું ઓછા 60% ઇથેનૉ અથિા 70% આઇસોપ્રોપેનૉ સાથેના આલ્કોહૉ આિાવરત હેન્ટડ સૅવનટાઇિરનો
ઉપયોગ કરે અને સામાવજક અુંતર ફરવજયાતપણે જાળિે તથા િાુંિકામની સાઇટ વસિાયનાું અન્ટય સ્થળો પર પ્રિાસ કરતા હોય તો ફે સ કિવરું ગ પહેર ે તે
જરૂરી છે . અિારનિાર હાથ િોિા અને આલ્કોહૉ આિાવરત હેન્ટડ સૅવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરિાને પ્રોત્સાહન આપિુું જોઈએ અને હાથ િોિાની
સુવિિાઓ અને/અથિા આલ્કોહૉ આિાવરત હેન્ટડ સૅવનટાઇિસણ કામની સાઇટો પર તાત્કાવ કપણે ઉપ બ્િ કરાિિાું જોઈએ

C. 1-3 કૌટાં શબક રહે ઠાણોમાાં બાાંધકામ અને શરમોડેશલાંર્
1-3 કૌટુું વિક વનિાસી િાુંિકામોમાું િાુંિકામ અને વરમોડે વ ુંગના કાયણ માતે વિભાગ Bમાું નીચે પ્રમાણે ફે રફારો કરિામાું આિિે:
કોઈ પણ આપે ા સમયે સાઇટ પર 5 કે તેથી ઓછા કામદારો હોય તો દરેક સાઇટ માટે કૉન્ટટરાક્ટર જે તે સાઇટ માટે ના વિવિષ્ટ COVID-19 ઑવફસર (કે
જેઓ સ્િાસ્્ય અને સુરક્ષા અવિકારી પણ હોઈ િકે છે )ની ફાળિણી કરે તે જરૂરી નથી. તેને િદ ે, કૉન્ટટરાક્ટર આપે િહેર કે નગરમાું આિી િિી નાની
સાઇટો માટે COVID-19 ઑવફસર ફાળિી િકે છે , જેઓ પ્રત્યેક સાઇટ સાથે રોવજું દા સુંપકણ માું રહેિે, જેથી િાતરી કરી િકાય કે કૉન્ટટરાક્ટર અને િિા
સિકૉન્ટટરાક્ટરો આ સુરક્ષા વનદે િોનુું પૂરુું પા ન કરે. આ COVID-19 સેફ્ટી ઑવફસર દરેક િહેર અથિા નગરમાું િિી નાની સાઇટોને આિરી ેતો એક
ેવિત રોવજું દો વરપોટણ તૈયાર કરિે અને તે અહેિા ની એક નક મ્યુવનવસપ અવિકારી અને/અથિા રહેઠાણના માવ કને વિનુંતી કરિા પર ઉપ બ્િ
કરાિિે
જો પ્રૉજેક્ટ રેસ્ટરૂમની સુવિિાઓ / પૉટાણ-પૉટ્ટીિ િરાિતો હોય તો તે સ્િચ્છ કરિાનાું રહેિે અને હેન્ટડિૉવિુંગ સ્ટે િનોને સાિુ, હેન્ટડ સૅવનટાઇિર અને પેપર
ટુ િા પૂરાું પાડિાનાું રહેિે. ઇન્ટડોર િાથરૂમની તાત્કાવ ક પહોુંચ વિનાની િહારની િાુંિકામ સાઇટો માટે કૉન્ટટરાક્ટરો િક્ય હોય તો ગરમ પાણી સાથેનાું
િૉિ સ્ટે િનો ઇન્ટસ્ટૉ કરે અને ફાયર હાઇડર ન્ટ્સ કે અન્ટય પાણીના સ્રોતો પર સાિુ રાિે તે જરૂરી છે , જેમનો ઉપયોગ સાઇટ પરના િિા કમણચારીઓ માટે
િારું િાર હાથ િોિા માટે કરિે અથિા દરેક કમણચારી અને સિકૉન્ટટરાક્ટર િારું િાર હાથ િોઈ િકે તે માટે હેન્ટડ સૅવનટાઇિર પૂરતી માત્રામાું આપિાનુું રહેિે

D. કામિારને ચેપને લર્તો પ્રોટોકૉલ
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, કામ પર વરપોવટિં ગ કરતા વિમાર કામદારો માટે િૂન્ટય સહનિી તા છે . કમણચારીઓને સૂચના આપિી જોઈએ કે જેઓને શ્વસન
સુંિુંવિત ચેપ (િાુંસી, શ્વાસ ચડિો, ગળામાું સોજો)નાું જેિાું હળિાું ક્ષણો કે તાિ હોય તેઓએ કામથી દૂ ર રહેિુું જોઈએ. કોઈ કામદારનો COVID-19 ટે સ્ટ
પૉવિવટિ આવ્યો હોય અથિા તેમને COVID-19 સાથે સુંિુંવિત ક્ષણો હોય તેિી વસ્થવતમાું જૉિ સાઇટ પર ચેપોને મયાણવદત કરિા માટે કૉન્ટટરાક્ટરોએ
તાત્કાવ ક પગ ાું ેિાનાું રહેિે.
કૉન્ટટરાક્ટરો વનદે િો અનુસાર સામાવજક અુંતરના વનયમો અને PPEના ઉપયોગ સવહત િકણ સાઇટ પર જોિમના વનષેિની રીતભાતોનો અમ કરી રહ્ા છે
તેિુું માનિામાું આિે છે , પરું તુ એિો પણ સ્િીકાર કરિામાું આિે છે કે ક્યારેક એિા પ્રસુંગો થઈ િકે છે , જેમાું COVID-19 માટે જેનો ટે સ્ટ પૉવિવટિ આિે
હોય અથિા જેને COVID-19નાું ક્ષણો હોય એિી વ્યવક્ત કામના વિસ્તારમાું હાજર હોય
સુંભવિતપણે ચેપી વ્યવક્તઓની િડપથી ઓળિ કરિી અને તેઓને એકાુંતિાસમાું મૂકિા એ િકણ સાઇટ પર કામદારો, વિક્રે તાઓ, મુ ાકાતીઓ અને
અન્ટયોનુું રક્ષણ કરિા માટે નુું એક અગત્યનુું પગ ુું છે .
સાંસર્મની ઓળખ
કૉન્ટટરાક્ટરોએ COVID-19 સુંિુંવિત ક્ષણો િરાિતા કામદારોને તાત્કાવ કપણે જૉિસાઇટ છોડિાનો અને પોતાના સ્િાસ્્યસુંભાળ પ્રદાતાનો સુંપકણ
કરિાનો આદે િ આપિાનો રહેિે. મેસાચુસે્સ વડપાટણ મેન્ટટ ઑફ હેલ્થ (DPH) અથિા સ્થાવનક સ્િાસ્્ય િૉડણ એિા ોકોને યોગ્ય અવિસૂચનાઓ જારી કરિે,
જેઓ COVID-19 પૉવિવટિ કામદારો સાથે ાુંિો સમય સીિા સુંપકણ માું આવ્યા હોય
નીચેના સવહત જૉિ સાઇટ પર કોઈપણ સુંભવિત સુંસગણને ઓળિિા માટે કૉન્ટટરાક્ટર સ્થાવનક સ્િાસ્્ય િૉડણ સાથે કામ કરિે:
•િકણ સાઇટ પર વ્યવક્ત સાથે ઘવનષ્ઠ સુંપકણ માું આિે ા અન્ટય કામદારો, વિક્રે તાઓ, વનરીક્ષકો અથિા મુ ાકાતીઓ
•િકણ એવરયા જેમ કે સપ્ ાય કે વિને્સ અને વનવદણ ષ્ટ િકણ સ્ટે િનો અથિા રૂમો
•િકણ ટૂ લ્સ અને ઉપકરણ
•કૉમન વિસ્તારો, જેમ કે બ્રેક રૂમ અને ટે િ ો, િૅવન્ટડું ગ મિીનો અને સૅવનટરી સુવિિાઓ
અશધસૂચના અને ક્વોરન્ટીનની આવશ્યકતાઓ

કાયદાની જોગિાઈ પ્રમાણે કામદારની ઓળિ ગોપનીય રાિિાની રહેિે
ચેપ અુંગે જાણ થયા િાદ કૉન્ટટરાક્ટર વનવદણ ષ્ટ COVID-19 સેફ્ટી ઑવફસર, સાઇટ સેફ્ટી ઑવફસર અને માવ કને તાત્કાવ કપણે જાણ કરે તે જરૂરી િનિે

બાાંધકામ

MA COVID-19 ચેકવ સ્ટ
d. કામિારને ચેપને લર્તો પ્રોટોકૉલ
સૅશનટે િનની આવશ્યકતાઓ
COVID-19 સાથે સુંિુંવિત ક્ષણો િરાિતા કામદારને જૉિ સાઇટ છોડીને જિાનુું કહેિામાું આવ્યા િાદ કૉન્ટટરાક્ટરે કૉમન વિસ્તારો અને પ્રત્યક્ષ િકણ
એવરયાિને સૅવનટાઇિ કરિા માટે તાત્કાવ કપણે પગ ાું ેિાનાું રહેિે. આમાું તમામ ઑન-સાઇટ િાથરૂમ સુવિિાઓ, કોઈ પણ બ્રેક ફૅ વસવ ટીિ અને
જૉિ સાઇટ પરના એિા અન્ટય કોઈ પણ કૉમન એવરયાિ કે જે ચેપગ્રસ્ત કામદારના ઘવનષ્ઠ સુંપકણ માું હોય તેનો સમાિેિ થાય છે
સૅવનટે િન COVID-19 સૅવનટાઇિે િન માટે મુંજૂર કરાયે કમણચારી, ઉપકરણ અને સામગ્રી સાથે કરિામાું આિિે
જ્ાું સુિી સૅવનટે િન પ્રવક્રયા પૂરી ન થાય અને વિસ્તાર ઉપયોગ માટે સુરવક્ષત હોિાનુું વનિાણવરત થાય નવહ ત્યાું સુિી ઓળિિામાું આિે ા વિસ્તારો
કામદારોથી અવ પ્ત રહેિે
કામ પર પરત ફરવાં
િિા પ્રભાવિત કામદારોએ કામ પર પરત ફરિા વિિે CDC અને DPH દ્વારા સૂચિિામાું આિે ાું પગ ાુંઓનુું પા ન કરે તેત જરૂરી છે . સાિણજવનક સ્િાસ્્ય
તુંત્રો દ્વારા COVID-19 કે સના ઘવનષ્ઠ સુંપકણ માું હોિાનુું માનિામાું આિે એિા કામદારોએ 14 વદિસો માટે પરત ફરિુું ન જોઈએ અને તેઓ સાિણજવનક
સ્િાસ્્ય દ્વારા ક્વોરન્ટટીનને આિીન છે .
COVID-19નાું ક્ષણોને કારણે કામના વદિસ દરવમયાન જેઓ કામ છોડીને જાય અને સ્િાસ્્યસુંભાળ પ્રદાતા દ્વારા પ્રયોગિાળાકીય પરીક્ષણ અથિા
વનદાનથી થયે ી પુવષ્ટ પ્રમાણે COVID-19 થાય એિા કામદારો સ્િાસ્્યસુંભાળ પ્રદાતા અથિા સાિણજવનક સ્િાસ્્ય અવિકારી દ્વારા એકાુંતિાસમાુંથી મુક્ત
કરિામાું ન આિે ત્યાું સુિી સાઇટ પર પરત ફરી િકિે નવહ
બધા કે સોમાાં

કાયદા દ્વારા જરૂરી હોઈ િિા કમણચારીઓનાું નામ ગુપ્ત રાિો
કાયણસ્થળ સ્િચ્છ કરિામાું આિી રહ્ુું હોય તે દરવમયાન અન્ટય કમણચારીઓને ઘરે મોક િામાું આિી િકે છે , પરું તુ તેઓ સફાઈ કયાણ િાદ કામ પર પરત ફરિે,
વસિાય કે સ્િાસ્્યસુંભાળ પ્રદાતા દ્વારા અન્ટય સ ાહ આપિામાું આિી હોય
અન્ટય કમણચારીઓને જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તેઓને તેમના સ્િાસ્્યપ્રદાતાનો સુંપકણ કરિાનુું કહેિામાું આિિુું જોઈએ
અન્ટય કમણચારીઓને યોગ્ય સૅવનટે િન પર અમ કરિાનુું અને ફ્ ુ જેિાું ક્ષણો પર નજર રાિિાનુું યાદ કરાિો

