બાાંધકામ

MAનાબ સરુ ક્ષાનાબ િોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
સાઇટ માટેના વિવિષ્ટ COVID-19 અવિકારી (કે જેઓ સ્િાસ્્ય અને સુરક્ષા અવિકારી પણ હોઈ િકે છે ) તેઓની 1-3 કૌટુુબિકક રહેઠાણોમાબ કાબિકામ
અને રરમોડેિ િંગ માટે નીચે જણાવ્યા અનુસારના અપિાદ વસિાય પ્રત્યેક સાઇટ માટે ફાળિણી કરિામાબ આિિે

A. અમલબજાવણી અને
અવલોકન

1-3 કૌટુુબિકક રહેઠાણોમાબ કાબિકામ અને રરમોડેિ િંગ માટે નીચે જણાવ્યા અનુસારના અપિાદ વસિાય કૉન્ટ્રાક્ટરના સાઇટ માટેના વિવિષ્ટ પ્રૉજેક્ટ
COVID-19 ઑરફસર માિ કના પ્રવતવનવિને રોજજિંદો ેિિત અહેિા સુપરત કરિે. COVID-19 ઑરફસર પ્રમાિણત કરિે કે કૉન્ટ્રાક્ટર અને કિા
સકકૉન્ટ્રાક્ટરો વિભાગ Bથી Dનુ બ સબપ ૂણણ પા ન કરે ("COVID-19 કાબિકામ સુરક્ષા માગણદવિિકા")
મોટા, જરટ કાબિકામના પ્રૉજેક્્સ માટે િહેર અથિા નગરમાબ માિ ક સાઇટ માટે વિવિષ્ટ જોિમ વિશ્ ેષણ અને સબિવિિત COVID-19 સેફ્તી
પ્ ાન વિકસાિે અને સુપરત કરે તે િિારાની આિશ્યકતા કની િકે છે , જેમાબ પ્રૉજેક્ટ અથિા પ્રૉજેક્ટના પ્રકાર માટેનાબ વિવિષ્ટ જોિમોનુ બ સમાિાન
કરિાની િિારાની આિશ્યકતાનો સમાિેિ થઈ િકે છે . િહેર અથિા નગર આિા પ્ ાનની સમીક્ષા કરિે અને તેને મબજૂર કરિે અને એવુ બ જરૂરી
કનાિી િકે છે કે જયાબ સુિી જોિમનુ બ વિશ્ ેષણ અને પ્ ાન સુપરત કરિામાબ ન આિે અને મબજૂર ન થાય ત્યાબ સુિી આિા પ્રૉજેક્્સ કાબિકામને
અટકાિે. એક િિત સબિવિિત COVID-19 સેફ્ટી પ્ ાન મબજૂર થયા કાદ પ્ ાનનુ બ ઉલ્ ઘ
બ ન COVID-19 કાબિકામ સુરક્ષા વનદે િોનુ બ ઉલ્ ઘ
બ નજ
ગણિામાબ આિિે.
તમામ હાથ િરિામાબ આિે પ્રૉજેક્્સ કે જેનુ બ વનયમન અથિા તેના માટેન ુ બ અનુદાન સરકારી એજસી
બ કે તબત્ર દ્વારા આપિામાબ આિતુ બ હોય તે
પ્રૉજેક્ટના સાિણજવનક માિ ક અને જયાબ પ્રૉજેક્ટ આિે હોય તે િહેર કે નગર િચ્ચેની સબયક્ુ ત અમ ની જિાકદારી રહેિે. સાિણજવનક પ્રૉજેક્ટના
માિ ક એિી સરકારી એજસી
બ અથિા તબત્રના કમણચારી કે કૉન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સાઇટ પર િારબ િારનાબ વનરીક્ષણો સરહત અનુપા ન અને અમ ની
જિાકદારી િરાિે છે , જેઓ COVID-19 કાબિકામ સુરક્ષા વનદે િોથી પરરિચત હોય અને તે વનદે િોનો અમ કરાિિા અને જો ઉલ્ ઘ
બ નો થતાબ
જણાય તો સાઇટ પર કામ કબિ કરિા માટે અવિકૃત હોય. જયારે પણ સાઇટ કબિ કરિામાબ આિે અથિા COVID-19 કાબિકામ સુરક્ષાના વનદે િો અને
પરરણામી સુિારાત્મક કાયણ યોજનાનાબ કોઈ ઉલ્ ઘ
બ નો થાય ત્યારે પ્રૉજેક્ટના માિ ક એ મ્યુવનવસપાિ ટીને જાણ કરે તે જરૂરી છે , જયાબ કામ ચા ી રહ્ુબ
હોય તેમજ વિનબતી કરિા પર COVID-19 ઑરફસરના ેિિત રોજજિંદા અહેિા ોની નક ો પ ૂરી પાડે તે જરૂરી છે . સાિણજવનક માિ ક અમ ની મુખ્ય
જિાકદારી િરાિે છે , પરબ ત ુ િહેરો અને નગરો COVID-19 કાબિકામ સુરક્ષા વનદે િોનુ બ પા ન ન કરતા હોય એિા સાિણજવનક પ્રૉજેક્્સ વિરુદ્ધ
અમ અંગેની કાયણિાહી ેિાની સત્તા જાળિી રાિે છે , જેમાબ જયાબ સુિી સુિારાત્મક કાયણ યોજના વિકસાિિામાબ, મબજૂર કરિામાબ અને અમ ી
કનાિિામાબ ન આિે ત્યાબ સુિી પ્રૉજેક્ટ કબિ કરિાનો આદે િ આપિાનો પણ સમાિેિ થાય છે
િહેરો અને નગરો પોતાના સાિણજવનક હેલ્થ સ્ટાફ, િકલલ્ડિંગના ઇન્ટ્સ્પેક્ટરો અથિા અન્ટ્ય કોઈ પણ અવિકારી કે કૉન્ટ્રાક્ટરનો ઉપયોગ કરીને COVID19 કાબિકામ સુરક્ષાના વનદે િોનો અમ કરિાની સત્તા િરાિે છે
જો એકથી િધુ ઉલ્ ઘ
બ નો થયે ાબ જણાય જેમાબ માિ ક અને / અથિા કૉન્ટ્રાક્ટર સુિારાત્મક કાયણ યોજના તૈયાર કરિામાબ, સુપરત કરિામાબ અને
િહેર કે નગર દ્વારા મબજૂર કરિામાબ ન આિે ત્યાબ સુિી સાઇટની રક્ષા કરે અને કાબિકામની પ્રવ ૃવત્તઓ કરે તે જરૂરી કનાિિા સરહત સુરક્ષા અને
અંતરના પ્રોટોકૉલ્સનો અમ કરી િકે છે
િહેર અથિા નગર મોટા, જરટ િાનગી પ્રૉજેક્ટના માિ કને સ્િતબત્ર, ત્રારહત પક્ષના વનરીક્ષક કે વનરીક્ષક પેઢીીને ચ ૂકિણી કરિી જરૂરી કનાિી િકે
છે (અથિા આિાબ વનરીક્ષણો માટે ચ ૂકિણી કરિા માટે આંવિક ચ ૂકિણીઓ કરિાનુ બ કહી િકે છે ). ત્રારહત પક્ષના વનરીક્ષક સબપ ૂણણપણે િહેર અથિા
નગર પ્રત્યે જિાકદાર રહેિે અને િહેર અથિા નગરના તરફથી અમ માટે જિાકદાર રહેિે. િહેર અથિા નગર એ કાકત જરૂરી કનાિી િકે છે
કે જયાબ સુિી ત્રારહત પક્ષના વનરીક્ષકને સુરિક્ષત કરિામાબ ન આિે ત્યાબ સુિી િાનગી પ્રૉજેક્્સ કાબિકામને અટકાિે

કામ પર રરપોરટિંગ કરતા િકમાર કામદારો માટે શ ૂન્ટ્ય સહનિી તા. જો તમે િકમાર હો તો ઘરે રહો! જો તમને િકમારી જેવુ બ ાગે તો ઘરે જાઓ! જો
તમે કોઈ િકમારને જુઓ તો તેને ઘરે મોક ો!
જો તમને નીચેનામાબથી કોઈ પણ ક્ષણો જણાઈ રહ્ાબ હોય તો તમે આ અંગે તાકીદે તમારા વનરીક્ષકને (ફોનથી, ટૅક્સ્ટ કે ઇમે થી) જાણ કરિો અને
નોકરીના સ્થળે થી ઘરે જિો અથિા જો ઘરે હો તો ઘરે જ રહેિો.

B. કમમચારીના
સ્વાસ્્યન ાંુ રક્ષણ

જો તમે કોઈ સાથી કમણચારીમાબ િચહ્નો જુઓ અથિા તેમને આિાબ િચહ્નો વિિે ફરરયાદ કરતા જુઓ તો તેઓને તેમના વનરીક્ષક પાસે મોક િા જોઈએ
(ફોનથી, ટૅક્સ્ટ કે ઇમે થી) અને પ્રૉજેક્ટ સાઇટ તરત છોડી જિાનુ બ કહેવ ુ બ જોઈએ.
COVID-19નાબ વિવિષ્ટ

ક્ષણોમાબ તાિ, િાબસી, શ્વાસ ચડિો અને ગળાના સોજાનો સમાિેિ થાય છે

શિફ્ટ પ ૂવે સ્વ-પ્રમાણણત થવ ાંુ
કોઈ વિફ્ટ િરૂ કરતાબ પહે ાબ પ્રત્યેક કમણચારી પોતાના વનરીક્ષક સમક્ષ સ્િ-પ્રમાિણત કરિે કે પોતે:
•છે લ્ ા 24 ક ાકમાબ તાિ કે 100.3 રડગ્રી કે તેથી િિારે મપાય ે તાપમાન, િાબસી અથિા શ્વાસની તક ીફ જેિાબ િચહ્નો િરાિતા નથી
•COVID-19નુ બ વનદાન થયે વ્યક્ક્ત સાથે "ઘવનષ્ઠ સબપકણ "માબ આવ્યા નથી. "ઘવનષ્ઠ સબપકણ "નો અથણ છે એિા ઘરમાબ રહેવ ુ બ જયાબ COVID-19 માટે
પૉિિરટિ આિે ી વ્યક્ક્ત રહેતી હોય, એિી વ્યક્ક્તની દે િભાળ કરિી જેનો COVID-19 ટેસ્ટ પૉિિરટિ આવ્યો હોય, જેમનો COVID-19 પૉિિરટિ
આવ્યાને માત્ર 15 વમવનટ થઈ હોય એિી વ્યક્ક્તથી 6 ફીટના અંતરે હાજર હોવુ,બ અથિા COVID-19નો જેમનો ટેસ્ટ પૉિિરટિ આિે હોય એિી
વ્યક્ક્તને ક્ષણો જણાયાબ હોય તે દરવમયાન એિી વ્યક્ક્તનાબ સ્રાિો (દા.ત., િાસણો િેઅર કરિાબ, તેણે િાબસી િાિી હોય) સાથે સીિા સબપકણ માબ આિવુ બ
•પોતાના ડૉક્ટર અથિા સ્થાવનક સાિણજવનક સ્િાસ્્ય અવિકારી દ્વારા સ્િ-એકાબતિાસ અથિા ક્િોરન્ટ્ટીન માટે કહેિામાબ આવ્યુ બ ન હોય
ક્ષણો દિાણિી રહે ા અથિા જાતે પ્રમાિણત ન કરી િકે એિા કમણચારીઓને કાયણસ્થળ છોડિાનુ બ અને તેમના સ્િાસ્્યસબભાળ પ્રદાતા દ્વારા ાગુ
પડતા પરીક્ષણ કરાિિા માટે સ ૂચના આપિી જોઈએ. તકીકી પ્રૉફેિન દ્વારા ી ી િબડી આપિામાબ ન આિે ત્યાબ સુિી તેઓ કાયણસ્થળ પર પરત
ફરી િકિે નરહ

બાાંધકામ

MAનાબ સરુ ક્ષાનાબ િોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો

વાઇરસનો સાંસર્મ ટાળવા અને પ્રસારણ મયામ દિત કરવા માટે નોકરી પરના સામાન્ય શનિે િો
•હાથ વમ ાિિા નરહ
•ઓછામાબ ઓછી 20 સેકબડ માટે સાબુથી હાથ અિારનિાર ધુઓ અથિા ઓછામાબ ઓછા 60% ઇથેનૉ
આલ્કોહૉ આિારરત હેન્ટ્ડ સૅવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો
•અવિકૃત કમણચારી વસિાય તમામ

B. કમમચારીના
સ્વાસ્્યન ાંુ રક્ષણ

અથિા 70% આઇસોપ્રોપેનૉ

િરાિતા

ોકો માટે કૉન્ટ્રાક્ટર અને સરકારી એજસીની
બ
રફલ્ડ ઑરફસો કબિ રાિિામાબ આિે

•પ્રત્યેક જૉક સાઇટ પર સફાઈ અને પ્રદૂ ષણ દૂ ર કરિાની કાયણપ્રણા ીઓ વિકસાિિી જોઈએ, જે પોસ્ટ કરિામાબ અને િેઅર કરિામાબ આિિી
જોઈએ. આ કાયણપ્રણા ીઓમાબ રે રો, દરિાજાઓ, ઉપકરણ, િાહનો િગેરે સરહતના કિા વિસ્તારોનો સમાિેિ થિો જોઈએ અને સાઇટો પરની
કિી ઍન્ટ્રી પૉઇન્ટ્્સ તેમજ સમગ્ર પ્રૉજેક્ટ સાઇટ પર પોસ્ટ કરિી જોઈએ
•"એકત્ર થવુ બ નરહ" એિી નીવત પર અમ
રહેિે

કરિો. વ્યક્ક્તઓએ એકકીજાથી 6 ફૂટનુ બ ઘુત્તમ અંતર જાળિીને સામાજજક અંતરનો અમ

•રૂકરૂ કેઠકો કરિાનુ બ ટાળો. જેમાબ રૂકરૂ ચચાણ કરિી જરૂરી હોય એિી ગબભીર પરરક્સ્થવતમાબ સામાજજક અંતરનો અમ

કરિાનો

કરિાનો રહેિે

•િક્ય હોય તો કિી કેઠકો કૉન્ટ્ફરન્ટ્સ કૉલ્સ દ્વારા કરો. 10થી િધુ ોકોની કેઠકો કો ાિિો નરહ. પ્રૉજેક્ટ અંગેની ચચાણ માટે સે
મીરટિંગ સાઇ્સ અને કૉન્ટ્ફરન્ટ્સ કૉલ્સના ઉપયોગની ભ ામણ કરો

ફોન, ટૅક્ક્સ્ટિંગ, િેક

•તમામ વ્યક્ક્તગત િકણ ક્રૂ મીરટિંગો / ટે ગેટ ટૉક્સ કહાર યોજિી જોઈએ અને સામાજજક અંતરનુ બ પા ન કરવુ બ જોઈએ
•કૃપા કરીને કિા ક્રૂને તમામ સમયે 6 ફૂટના અંતરે રાિો, જેથી પ્રવતસબક્રમણની સબભાિના દૂ ર કરી િકાય
•પ્રત્યેક જૉક બ્રીરફિંગ / ટુૂ કૉક્સ ટૉક િિતે કમણચારીઓને પ ૂછિામાબ આિે કે તેઓ કોઈ
તેમને ઘરે મોક િામાબ આિે
•પ્રત્યેક જૉકસાઇટ પર COVID-19ના સુરક્ષા વનદે િો અને હાથ િોિાની સ ૂચનાઓ

ક્ષણો અનુભિી રહ્ાબ છે કે કેમ અને જો તેમ હોય તો

ૅવમનેટ કરાિીને રાિિી જોઈએ

•તમામ રે સ્ટરૂમની સુવિિાઓ / પૉટાણ-પૉટ્ટીિ સાફ કરિાનાબ રહેિે અને હેન્ટ્ડિૉવિિંગ સ્ટેિનોને સાબુ, હેન્ટ્ડ સૅવનટાઇિર અને પેપર ટોિે
પાડિાનાબ રહેિે
•સપાટીઓ, કારણાનાબ હૅન્ટ્ડ ો,

પ ૂરાબ

ૅપટૉપ િગેરે સરહત કિી સપાટીઓ વનયવમતપણે સાફ કરિી જોઈએ.

•તમામ સામાન્ટ્ય વિસ્તારો અને કેઠક વિસ્તારોને રદિસમાબ ઓછામાબ ઓછો એક િિત પરબ ત ુ કની િકે તો રદિસમાબ કે િિત વનયવમતપણે સ્િચ્છ
અને જતુ
બ મક્ુ ત કરિાના રહેિે
•તમારી પોતાની પાણીની કોટ નો ઉપયોગ કરો અને કીજાને આપિો નરહ
•કાહ્ પ્રદૂ ષણ ટાળિા માટે અમે દરે ક વ્યક્ક્તને ઘરે થી ભોજન

ાિિાની ભ ામણ કરીએ છીએ

•કૃપા કરીને વિરામ અને ભોજન દરવમયાન સામાજજક અંતરના અ ગાિને જાળિો
•િાબસી અથિા છીંક િાતી િિતે રટશ્ય ૂ આડો રાિો, ત્યારકાદ રટશ્ય ૂ કચરાપેટીમાબ ફેંકી દો અને હાથ ધુઓ. જો રટશ્ય ૂ ન હોય તો તમારી કોણી આડી
રાિીને િાબસી િાઓ
•તમારા હાથ િડે આંિો, નાક અને મોંને અડિાનુ બ ટાળો
•જતુ
બ ઓ એકકીજાને ાગે નરહ તે માટે તમે જાતે પોતાને સ્િચ્છ રાિો તમારી વ્યક્ક્તગત િસ્તુઓ િસેડિા, પૅરકિંગમાબથી કાઢીિા અને પૅક કરિા માટે
અન્ટ્ય ોકોને જિાકદાર કનાિિો નરહ
•વ્યાિસાવયક પ્રાયોજજત મુસાફરી અંગેના માગણદિણન માટે, કોમનિેલ્થના current out-of-state travel order નો સબદભણ ો. વનયોક્તાઓને
જાહેર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જારી કરિામાબ આિે ા કોવિડ-19 ના નીચા જોિમ િરાિતા રાજયોની સ ૂિચ વસિાયના અન્ટ્ય સ્થળોએ વ્યિસાય
સબકવબ િત મુસાફરીને િકનજરૂરી મબજૂરી આપિાનુ બ ભારપ ૂિણક ટાળિાની સ ાહ આપિામાબ આિે છે . વનયોક્તાઓ કે જેઓ તેિા રાજયોના પ્રિાસ
માટે વનયોક્તા દ્વારા ચુકિણી અથિા રીઇમ્કસણ દ્વારા મબજૂરી આપે છે તેમણે તેમના કમણચારીઓ આ હક
ુ મનુ બ પા ન કરે તેની િાતરી કરિા
પગ ાબ ેિા જોઈએ. વનયોક્તાઓને આ સાથે વિનબતી પણ કરિામાબ આિે છે કે તેમના કમણચારીઓને પોતાના મનોરબ જન માટે કોવિડ-19 ના
નીચા જોિમ િરાિતા રાજયોની સ ૂિચમાબ સામે ન હોય તેિા અન્ટ્ય સ્થળોએ મુસાફરી ન કરિા માટે ભારપ ૂિણક સ ૂિચત કરે .
•જો તમને કે તમારા કુટુુબકીજનને િકમારી જણાય તો ઘરે રહો!
વકમ સાઇટ પર િોખમ શનષેધની રીતભાત
•પ્રત્યેક વિફ્ટની િરૂઆત િિતે કિા કમણચારીઓ સાથે પુલષ્ટ કરો કે તેઓ તબદુરસ્ત હોય
•આજથી અમારી 100% મોજાની નીવત અમ ી કનિે. કાબિકામના કિા કારીગરો કટ-રે િિસ્ટન્ટ્ટ ગ્ વ્િ અથિા સમકક્ષ િસ્તુ પહેરે તે જરૂરી કનિે
•આંિ માટે રક્ષણ (સેફ્ટી ગોગલ્સ / ફેસ િીલ્્િ)નો ઉપયોગ કરિો રહતાિહ છે
•કામકાજની એિી ક્સ્થવતઓ જયાબ જરૂરી સામાજજક અંતર મેળિવુ બ અિક્ય હોય ત્યાબ કિા પ્રભાવિત કમણચારીઓને યોગ્ય
ફેસ માસ્ક, ગ્ વ્િ અને આંિને રક્ષણ સરહત PPE પ ૂરાબ પાડિામાબ આિિે.

ાગે તે પ્રમાણે પ્રમાિણત

•કિા કમણચારીઓએ એક માણસ કેઠે હોય એિા િાહનમાબ િકણ સાઇટ / પારકિંગ વિસ્તારમાબ ડ્રાઇિ કરીને જિાનુ બ રહેિે. કૉન્ટ્રાક્ટરો / રાજયના સ્ટાફે
એક જ િાહનમાબ સાથે મુસાફરી કરિી નરહ
•એિા કોઈ મિીન કે િાહનમાબ પ્રિેિ કરતી િિતે, જેમાબ દાિ થનાર તમે છે લ્ ી વ્યક્ક્ત છો તેની તમને િાતરી ન હોય તો િાતરી કરો કે તમે
પ્રિેિ પ ૂિે રડસઇન્ટ્ફેક્ટન્ટ્ટ િડે ઇલન્ટ્ટરરયર અને કારણાનાબ હૅન્ટ્ડ ો સાફ કરો
•એિા કેસોમાબ જયાબ િક્ય હોય ત્યાબ કામદારોએ CDCના વનદે િો પ્રમાણે એકકીજાથી 6 ફૂટનુ બ અંતર જાળિી રાિવુ બ જોઈએ
ૂ હોય ત્યાબ એકથી િધુ વ્યક્ક્તઓ સાથેની પ્રવ ૃવત્તઓ મયાણરદત રહેિે (કે વ્યક્ક્તઓ ઊંચકતા હોય એિી પ્રવ ૃવત્તઓ)
•જયાબ અનુકળ

બાાંધકામ

MAનાબ સરુ ક્ષાનાબ િોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
• સાઇટ પર મોટા પ્રમાણમાબ ોકો એકઠા થતા હોય એિી જગ્યાઓ, જેમ કે િૅક્સ અને બ્રેક એરરયાિ દૂ ર કરિામાબ આિિે અને તેને કદ ે નાના
બ્રેક એરરયાિનો ઉપયોગ થિે, જેમાબ સામાજજક અંતરની િાતરી કરિા માટે કેઠકો મયાણરદત હિે
• તમારા ઑરફસ રે ર કે ઑરફસ સ્પેસ માટે સફાઈકમીનો સબપકણ કરો અને િાતરી કરો કે તેઓ પાસે યોગ્ય COVID-19 સૅવનટેિન પ્રરક્રયા હોય.
તેમની સફાઈની મુ ાકાતો િિારીને દૈ વનક કરો

B. કમમચારીના
સ્વાસ્્યન ાંુ રક્ષણ

• જે જગ્યાએ ોકો િારબ િાર અડતા હોય એિા વિસ્તારોમાબ જતુ
બ ઓના ફે ાિાને િક્ય તેટ ો ઓછો કરિા માટે રદિસમાબ ઓછામાબ ઓછો કે િિત
િધુ સ્પિણિાળી કિી સપાટીઓને સાફ કરો. તેમાબ ડૅસ્ક, ૅપટૉપ્સ અને િાહનોનો સમાિેિ થાય છે , પરબ ત ુ તે માત્ર તેના પ ૂરતુ બ જ મયાણરદત નથી
વૉિ સ્ટેિનો
• ઇન્ટ્ડોર કાથરૂમના તાત્કાિ ક ઍક્સેસ વસિાય કહારની કિી કાબિકામ સાઇટો સાથેના તમામ સાઇટ માટેના વિવિષ્ટ પ્રૉજેક્્સમાબ િૉિ સ્ટેિનો
ઇન્ટ્સ્ટૉ કરે ા હોિાબ જરૂરી છે .
• જો િક્ય હોય તો ગરમ પાણી સાથેનાબ હૅન્ટ્ડ િૉિ સ્ટેિનો ઇન્ટ્સ્ટૉ કરો અને ફાયર હાઇડ્રન્ટ્્સ તથા પાણીના અન્ટ્ય સ્રોતો કે જેમનો તમામ સાઇટ
પરના કમણચારીઓ દ્વારા હાથ િોિા માટે અિારનિાર ઉપયોગ થિાનો હોય ત્યાબ સાબુ રાિો
• કિા ઑનસાઇટ કામદારો સ્ટેિનોને જાળિિા અને સ્િચ્છ રાિિા માટે સહાયતા કરે તે જરૂરી છે
• જો કોઈ કામદાર જુએ કે સાબુ અથિા ટુુિા
• રટશ્ય ૂ / ટુુિા ના વનકા

માટે ગાકેજનાબ કૅર

િ ાસ થિાની તૈયારીમાબ છે તો તાત્કાિ કપણે વનરીક્ષકોને જાણ કરો
હેન્ટ્ડ િૉિની પાસે મ ૂકિામાબ આિિે

આ પગ ાબઓ ઈને તમારા સારા સ્િાસ્્યને જાળિિા માટે તમે કરી િકો તે કધુ બ જ કરો: પ ૂરતી ઊંઘ
આલ્કોહૉ ટાળિો; અને પુષ્કળ િોરાક ેિો
કૃપા કરીને નોંિ
નથી

ેિી; સબતિુ ત, સ્િાસ્્યપ્રદ આહાર

ેિો: આ દસ્તાિેજનો આિય હા માબ સામાન્ટ્ય કૉન્ટ્રાક્ટર સાથે અમ ી એિી કોઈ ઔપચારરક કાયણપ્રણા ીઓનુ બ સ્થાન

ેિો,
ેિાનો

જયાબ આ વનદે િો સામાન્ટ્ય કૉન્ટ્રાક્ટર દ્વારા રજૂ કરિામાબ આિે ાબ િોરણોને પ ૂણણ ન કરે અથિા તેનાથી આગળ િિી ન િકે ત્યાબ દરે ક વ્યક્ક્તએ ત્યાબ
ઉપ બ્િ સૌથી સખ્ત કાયણપ્રણા ીનુ બ પા ન કરિાનુ બ રહેિે
સાઇટ માટેના વિવિષ્ટ COVID-19 અવિકારી (કે જેઓ સ્િાસ્્ય અને સુરક્ષા અવિકારી પણ હોઈ િકે છે ) તેઓની પ્રત્યેક સાઇટ માટે ફાળિણી
કરિામાબ આિિે
કૉન્ટ્રાક્ટરના સાઇટ માટેના વિવિષ્ટ પ્રૉજેક્ટ COVID-19 ઑરફસર માિ કના પ્રવતવનવિને રોજજિંદો ેિિત અહેિા
19 ઑરફસર પ્રમાિણત કરિે કે કૉન્ટ્રાક્ટર અને કિા સકકૉન્ટ્રાક્ટરો આ વનદે િોનુ બ પ ૂરે પ ૂરુબ પા ન કરે

સુપરત કરે તે જરૂરી છે . COVID-

આ વનદે િોનુ બ પા ન નરહ કરિા અંગે કોઈ સમસ્યા ઉદ્ભિે તો તે કામ પડતુ બ મ ૂકિા માટેન ુ બ કારણ કનિે. કૉન્ટ્રાક્ટર પા નના અભાિની દરે ક
સમસ્યાને વિગતે િણણિતી સુિારાત્મક કાયણ યોજના અને સમસ્યા(ઓ)ના સમાિાન માટેનો પ્ ાન સુપરત કરે તે જરૂરી કનિે. માિ ક દ્વારા
પ્ ાન મબજૂર કરિામાબ ન આિે ત્યાબ સુિી કૉન્ટ્રાક્ટરને કામ િરૂ કરિા દે િામાબ આિિે નરહ. પા નના અભાિ અંગેની કોઈ પણ િિારાની
સમસ્યાઓ કૉન્ટ્રાક્ટરની પ ૂિણ ાયકાત અને પ્રમાણીકરણની ક્સ્થવત વિરુદ્ધ કાયણિાહીને આિીન હોઈ િકે છે
સાંસર્મ ને મયામ દિત કરવો
કામદારોએ COVID-19 િાઇરસના સબસગણમાબ આિિાનુ બ અને તેના પ્રસારણને મયાણરદત કરિા માટે કામ પરના સામાન્ટ્ય વનદે િો તથા કમણચારી
સ્િાસ્્ય, રક્ષણ, વનદે િો અને વનષેિ માગણદવિિકાનુ બ પા ન કરવુ બ જોઈએ
િધુમાબ, કૉન્ટ્રાક્ટરોએ કાબિકામની સાઇટમાબ સબસગણ મયાણરદત કરિા માટે કામદારોને શ્રેષ્ઠ રીતભાતો અંગે જાણ કરિી જોઈએ
વિરામ, કપોરના ભોજન અથિા અન્ટ્ય કારણોથી કાબિકામની સાઇટ છોડીને જતી િિતે કામદારો ઓછામાબ ઓછી 20 સેકબડ માટે સાબુથી હાથ ધુએ
તે જરૂરી છે અથિા સાઇટ છોડતાબ પહે ાબ ઓછામાબ ઓછા 60% ઇથેનૉ અથિા 70% આઇસોપ્રોપેનૉ સાથેના આલ્કોહૉ આિારરત હેન્ટ્ડ
સૅવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરે અને સામાજજક અંતર ફરજજયાતપણે જાળિે તથા કાબિકામની સાઇટ વસિાયનાબ અન્ટ્ય સ્થળો પર પ્રિાસ કરતા હોય
તો ફેસ કિરરિંગ પહેરે તે જરૂરી છે . અિારનિાર હાથ િોિા અને આલ્કોહૉ આિારરત હેન્ટ્ડ સૅવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરિાને પ્રોત્સાહન આપવુ બ
જોઈએ અને હાથ િોિાની સુવિિાઓ અને/અથિા આલ્કોહૉ આિારરત હેન્ટ્ડ સૅવનટાઇિસણ કામની સાઇટો પર તાત્કાિ કપણે ઉપ બ્િ કરાિિાબ
જોઈએ

1-3 કૌટુુબિકક વનિાસી કાબિકામોમાબ કાબિકામ અને રરમોડેિ િંગના કાયણ માતે વિભાગ Bમાબ નીચે પ્રમાણે ફેરફારો કરિામાબ આિિે:

C. 1-3 કૌટાંુ ણબક
રહેઠાણોમાાં બાાંધકામ
અને દરમોડેણલિંર્

•કોઈ પણ આપે ા સમયે સાઇટ પર 5 કે તેથી ઓછા કામદારો હોય તો દરે ક સાઇટ માટે કૉન્ટ્રાક્ટર જે તે સાઇટ માટેના વિવિષ્ટ COVID-19 ઑરફસર
(કે જેઓ સ્િાસ્્ય અને સુરક્ષા અવિકારી પણ હોઈ િકે છે )ની ફાળિણી કરે તે જરૂરી નથી. તેને કદ ,ે કૉન્ટ્રાક્ટર આપે િહેર કે નગરમાબ આિી કિી
નાની સાઇટો માટે COVID-19 ઑરફસર ફાળિી િકે છે , જેઓ પ્રત્યેક સાઇટ સાથે રોજજિંદા સબપકણ માબ રહેિે, જેથી િાતરી કરી િકાય કે કૉન્ટ્રાક્ટર અને
કિા સકકૉન્ટ્રાક્ટરો આ સુરક્ષા વનદે િોનુ બ પ ૂરુબ પા ન કરે . આ COVID-19 સેફ્ટી ઑરફસર દરે ક િહેર અથિા નગરમાબ કિી નાની સાઇટોને આિરી
ેતો એક ેિિત રોજજિંદો રરપોટણ તૈયાર કરિે અને તે અહેિા ની એક નક મ્યુવનવસપ અવિકારી અને/અથિા રહેઠાણના માિ કને વિનબતી કરિા
પર ઉપ બ્િ કરાિિે
•જો પ્રૉજેક્ટ રે સ્ટરૂમની સુવિિાઓ / પૉટાણ-પૉટ્ટીિ િરાિતો હોય તો તે સ્િચ્છ કરિાનાબ રહેિે અને હેન્ટ્ડિૉવિિંગ સ્ટેિનોને સાબુ, હેન્ટ્ડ સૅવનટાઇિર અને
પેપર ટુુિા પ ૂરાબ પાડિાનાબ રહેિ.ે ઇન્ટ્ડોર કાથરૂમની તાત્કાિ ક પહોંચ વિનાની કહારની કાબિકામ સાઇટો માટે કૉન્ટ્રાક્ટરો િક્ય હોય તો ગરમ
પાણી સાથેનાબ િૉિ સ્ટેિનો ઇન્ટ્સ્ટૉ કરે અને ફાયર હાઇડ્રન્ટ્્સ કે અન્ટ્ય પાણીના સ્રોતો પર સાબુ રાિે તે જરૂરી છે , જેમનો ઉપયોગ સાઇટ પરના
કિા કમણચારીઓ માટે િારબ િાર હાથ િોિા માટે કરિે અથિા દરે ક કમણચારી અને સકકૉન્ટ્રાક્ટર િારબ િાર હાથ િોઈ િકે તે માટે હેન્ટ્ડ સૅવનટાઇિર
પ ૂરતી માત્રામાબ આપિાનુ બ રહેિે

બાાંધકામ

MAનાબ સરુ ક્ષાનાબ િોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, કામ પર રરપોરટિંગ કરતા િકમાર કામદારો માટે શ ૂન્ટ્ય સહનિી તા છે . કમણચારીઓને સ ૂચના આપિી જોઈએ કે જેઓને
શ્વસન સબકવબ િત ચેપ (િાબસી, શ્વાસ ચડિો, ગળામાબ સોજો)નાબ જેિાબ હળિાબ ક્ષણો કે તાિ હોય તેઓએ કામથી દૂ ર રહેવ ુ બ જોઈએ. કોઈ કામદારનો
COVID-19 ટેસ્ટ પૉિિરટિ આવ્યો હોય અથિા તેમને COVID-19 સાથે સબકવબ િત ક્ષણો હોય તેિી ક્સ્થવતમાબ જૉક સાઇટ પર ચેપોને મયાણરદત
કરિા માટે કૉન્ટ્રાક્ટરોએ તાત્કાિ ક પગ ાબ ેિાનાબ રહેિે.

D. કામિારને ચેપને
લર્તો પ્રોટોકૉલ

કૉન્ટ્રાક્ટરો વનદે િો અનુસાર સામાજજક અંતરના વનયમો અને PPEના ઉપયોગ સરહત િકણ સાઇટ પર જોિમના વનષેિની રીતભાતોનો અમ કરી
રહ્ા છે તેવ ુ બ માનિામાબ આિે છે , પરબ ત ુ એિો પણ સ્િીકાર કરિામાબ આિે છે કે ક્યારે ક એિા પ્રસબગો થઈ િકે છે , જેમાબ COVID-19 માટે જેનો ટેસ્ટ
પૉિિરટિ આિે હોય અથિા જેને COVID-19નાબ ક્ષણો હોય એિી વ્યક્ક્ત કામના વિસ્તારમાબ હાજર હોય
સબભવિતપણે ચેપી વ્યક્ક્તઓની િડપથી ઓળિ કરિી અને તેઓને એકાબતિાસમાબ મ ૂકિા એ િકણ સાઇટ પર કામદારો, વિક્રેતાઓ, મુ ાકાતીઓ અને
અન્ટ્યોનુ બ રક્ષણ કરિા માટેન ુ બ એક અગત્યનુ બ પગલુબ છે .
સાંસર્મ ની ઓળખ
કૉન્ટ્રાક્ટરોએ COVID-19 સબકવબ િત ક્ષણો િરાિતા કામદારોને તાત્કાિ કપણે જૉકસાઇટ છોડિાનો અને પોતાના સ્િાસ્્યસબભાળ પ્રદાતાનો સબપકણ
કરિાનો આદે િ આપિાનો રહેિે. મેસાચુસે્સ રડપાટણ મેન્ટ્ટ ઑફ હેલ્થ (DPH) અથિા સ્થાવનક સ્િાસ્્ય કૉડણ એિા ોકોને યોગ્ય અવિસ ૂચનાઓ જારી
કરિે, જેઓ COVID-19 પૉિિરટિ કામદારો સાથે ાબકો સમય સીિા સબપકણ માબ આવ્યા હોય
નીચેના સરહત જૉક સાઇટ પર કોઈપણ સબભવિત સબસગણને ઓળિિા માટે કૉન્ટ્રાક્ટર સ્થાવનક સ્િાસ્્ય કૉડણ સાથે કામ કરિે:
•િકણ સાઇટ પર વ્યક્ક્ત સાથે ઘવનષ્ઠ સબપકણ માબ આિે ા અન્ટ્ય કામદારો, વિક્રેતાઓ, વનરીક્ષકો અથિા મુ ાકાતીઓ
•િકણ એરરયા જેમ કે સપ્ ાય કેિકને્સ અને વનરદિ ષ્ટ િકણ સ્ટેિનો અથિા રૂમો
•િકણ ટુલ્ૂ સ અને ઉપકરણ
•કૉમન વિસ્તારો, જેમ કે બ્રેક રૂમ અને ટેક ો, િૅલન્ટ્ડિંગ મિીનો અને સૅવનટરી સુવિિાઓ
અશધસ ૂચના અને ક્વોરન્ટીનની આવશ્યકતાઓ
કાયદાની જોગિાઈ પ્રમાણે કામદારની ઓળિ ગોપનીય રાિિાની રહેિે
ચેપ અંગે જાણ થયા કાદ કૉન્ટ્રાક્ટર વનરદિ ષ્ટ COVID-19 સેફ્ટી ઑરફસર, સાઇટ સેફ્ટી ઑરફસર અને માિ કને તાત્કાિ કપણે જાણ કરે તે જરૂરી
કનિે
સૅશનટેિનની આવશ્યકતાઓ
COVID-19 સાથે સબકવબ િત ક્ષણો િરાિતા કામદારને જૉક સાઇટ છોડીને જિાનુ બ કહેિામાબ આવ્યા કાદ કૉન્ટ્રાક્ટરે કૉમન વિસ્તારો અને પ્રત્યક્ષ િકણ
એરરયાિને સૅવનટાઇિ કરિા માટે તાત્કાિ કપણે પગ ાબ ેિાનાબ રહેિે. આમાબ તમામ ઑન-સાઇટ કાથરૂમ સુવિિાઓ, કોઈ પણ બ્રેક ફૅવસિ ટીિ
અને જૉક સાઇટ પરના એિા અન્ટ્ય કોઈ પણ કૉમન એરરયાિ કે જે ચેપગ્રસ્ત કામદારના ઘવનષ્ઠ સબપકણ માબ હોય તેનો સમાિેિ થાય છે
સૅવનટેિન COVID-19 સૅવનટાઇિેિન માટે મબજૂર કરાયે

કમણચારી, ઉપકરણ અને સામગ્રી સાથે કરિામાબ આિિે

જયાબ સુિી સૅવનટેિન પ્રરક્રયા પ ૂરી ન થાય અને વિસ્તાર ઉપયોગ માટે સુરિક્ષત હોિાનુ બ વનિાણરરત થાય નરહ ત્યાબ સુિી ઓળિિામાબ આિે ા વિસ્તારો
કામદારોથી અિ પ્ત રહેિે
કામ પર પરત ફરવ ાંુ
કિા પ્રભાવિત કામદારોએ કામ પર પરત ફરિા વિિે CDC અને DPH દ્વારા સ ૂચિિામાબ આિે ાબ પગ ાબઓનુ બ પા ન કરે તેત જરૂરી છે . સાિણજવનક
સ્િાસ્્ય તબત્રો દ્વારા COVID-19 કેસના ઘવનષ્ઠ સબપકણ માબ હોિાનુ બ માનિામાબ આિે એિા કામદારોએ 14 રદિસો માટે પરત ફરવુ બ ન જોઈએ અને તેઓ
સાિણજવનક સ્િાસ્્ય દ્વારા ક્િોરન્ટ્ટીનને આિીન છે .
COVID-19નાબ ક્ષણોને કારણે કામના રદિસ દરવમયાન જેઓ કામ છોડીને જાય અને સ્િાસ્્યસબભાળ પ્રદાતા દ્વારા પ્રયોગિાળાકીય પરીક્ષણ
અથિા વનદાનથી થયે ી પુલષ્ટ પ્રમાણે COVID-19 થાય એિા કામદારો સ્િાસ્્યસબભાળ પ્રદાતા અથિા સાિણજવનક સ્િાસ્્ય અવિકારી દ્વારા
એકાબતિાસમાબથી મુક્ત કરિામાબ ન આિે ત્યાબ સુિી સાઇટ પર પરત ફરી િકિે નરહ
બધા કેસોમાાં
•કાયદા દ્વારા જરૂરી હોઈ કિા કમણચારીઓનાબ નામ ગુપ્ત રાિો
•કાયણસ્થળ સ્િચ્છ કરિામાબ આિી રહ્ુબ હોય તે દરવમયાન અન્ટ્ય કમણચારીઓને ઘરે મોક િામાબ આિી િકે છે , પરબ ત ુ તેઓ સફાઈ કયાણ કાદ કામ પર
પરત ફરિે, વસિાય કે સ્િાસ્્યસબભાળ પ્રદાતા દ્વારા અન્ટ્ય સ ાહ આપિામાબ આિી હોય
•અન્ટ્ય કમણચારીઓને જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તેઓને તેમના સ્િાસ્્યપ્રદાતાનો સબપકણ કરિાનુ બ કહેિામાબ આિવુ બ જોઈએ
•અન્ટ્ય કમણચારીઓને યોગ્ય સૅવનટેિન પર અમ

કરિાનુ બ અને ફ્લુ જેિાબ

ક્ષણો પર નજર રાિિાનુ બ યાદ કરાિો

