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COVID-19 કન્ટર્ોલ પ્લાન
MA રાજ્યમાં બધી વ્યાપારી સંસ્થાઓ COVID-19 િરઓિપનંગના સમયગાળામાં ઑપરેશન માટે સુરક્ષાનાં
ફિરજયાત ધારાધોરણોનું કેવી રીતે પાલન કરશે તે અંગે લેિખત કન્ટર્ોલ પ્લાન િવકસાવે તે જરૂરી છે. આ
ટૅમ્પ્લેટ તે આવશ્યકતાને પૂરી કરવા માટે ભરી શકાશે. કન્ટર્ોલ પ્લાન મંજૂરી માટે સુપરત કરવા જરૂરી નથી
પરંતુ િપરસર પર તે રાખવાના રહેશે અને િનરીક્ષણ અથવા રોગચાળો ફાટી નીકળવાની િિસ્થતમાં ઉપલબ્ધ
કરાવવાના રહેશે.
તમામ િવ્યક્તગતપણે સૂિચત વ્યાપારી સંસ્થાઓ કન્ટર્ોલ પ્લાન પૂરો કરે તે જરૂરી બનશે, પછી ભલે વ્યાપારી સંસ્થા
કોઈ મોટા િનગમ કે સંગઠનનો ભાગ હોય.

વ્ ય ા પ ા ર ન ી મ ા િ હ ત ી |

કૃપા કરીને નીચેની માિહતી આપો

વ્યાપારનું નામ:

મોટા િનગમનો ભાગ હોય તો ચોકડી કરો:

સરનામું:
સંપકર્ માિહતી (માિલક / વ્યવસ્થાપક):
સંપકર્ની માિહતી (HR પર્િતિનિધ), જો લાગુ પડતું હોય તો:
સાઇટ પર કમચાર્રીઓની સંખ્યા:
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તમારી પાસેના પર્માિણત કરવા માટે બ checkક્સને તપાસો:

એવી ખાતરી કરી કે કમચાર્રીઓ, ગર્ાહકો અને િવકર્ેતાઓ િસહતના તમામ લોકો કાયસ્થર્ળની અંદર અને બહાર
એમ બંને જગ્યાઓએ શક્ય તેટલી હદે ઓછામાં ઓછા છ ફીટનું અંતર જાળવી રાખ્યું
કમર્ચારીઓ પયાર્પ્ત સામાિજક અંતરને આચરણમાં મૂકી શકે તેની ખાતરી કરવા માટેના પર્ોટોકૉલ નક્કી કયાર્
સુરિક્ષત સામાિજક અંતર માટે જાહેરાતનાં પાિટયાં મૂક્યાં
બધા કમચાર્રીઓ માટે ફેસ કિવરંગ કે માસ્ક જરૂરી કયાર્ં
વધારાની કાયર્પર્ણાલીઓનો અમલ કયોર્. કૃપા કરીને તેમનું અહીં વણર્ન કરો:
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તમારી પાસેના પર્માિણત કરવા માટે બ checkક્સને તપાસો:

સમગર્ કાયર્સ્થળમાં હાથ ધોવાની ક્ષમતાઓ પૂરી પાડી
કમર્ચારીઓ દ્વારા વારંવાર હાથ ધોવામાં આવે તેની ખાતરી કરી અને તેમ કરવા માટે પૂરતો પુરવઠો પૂરો પાડ્યો
સમગર્ કાયર્સ્થળમાં વધુ સ્પશર્ થતો હોય તેવી જગ્યાઓમાં િનયિમત સૅિનટાઇઝેશન પૂરું પાડ્યું, જેમ કે વકર્સ્ટેશનો,
ઉપકરણ, સ્કર્ીન, બારણાનાં નૉબ, રેસ્ટરૂમ
વધારાની કાયર્પર્ણાલીઓનો અમલ કરવો. કૃપા કરીને તેમનું અહીં વણર્ન કરો:
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તમારી પાસેના પમાર્િણત કરવા માટે બ checkક્સને તપાસો:

સામાિજક અંતર અને આરોગ્યના પર્ોટોકૉલ્સ બાબતે કમર્ચારીઓને તાલીમ પૂરી પાડી
ખાતરી કરી કે જે કમર્ચારીઓ COVID-19 જેવાં લક્ષણો દશાર્વી રહ્યાં હોય તેઓ કામ પર િરપોટર્ ન કરે
કામ પર COVID-19થી િબમાર પડેલા કમર્ચારીઓ માટેનો પ્લાન અને કામ પર પરત ફરવાનો પ્લાન નક્કી કયોર્
વધારાની કાયપર્ણાર્લીઓનો અમલ કરવો. કૃપા કરીને તેમનું અહીં વણનર્ કરો:

સફાઈ અને રોગાણન
ુ ા શ ન તમારી પાસેના પમાર્િણત કરવા માટે બ checkક્સને તપાસો:
જે તે વ્યાપાર માટેના િવિશષ્ટ સફાઈના પર્ોટોકૉલ્સ સ્થાિપત કયાર્ અને જાળવ્યા
ખાતરી કરી કે જ્યારે કોઈ સિકર્ય કમર્ચારીનું COVID-19 વડે િનદાન થાય ત્યારે સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પર્િકર્યાઓ કરવામાં આવે

જે તે કાયર્સ્થળ માટે યોગ્ય હોય એવા અંતરાલ પર બધી સામાન્ય સપાટીઓને જંતુમુક્ત કરવા માટેની તૈયારી કરી
વધારાની કાયપર્ણાર્લીઓનો અમલ કરવો. કૃપા કરીને તેમનું અહીં વણનર્ કરો:

