ઑફિસની જગ્યાઓ

MA COVID-19 ચેકલિસ્ટ
સા મા ફજ ક અં ત ર

વ્યફિઓ વચ્ચે 6 િટ
ૂ થી વધુ અંતરની ખાતરી કરો
વ્યાપારી સંસ્થાઓ અને અન્ય સંગઠનોએ પોતાની ઑલિસ સ્પેસમાં માણસોની સંખ્ યા
• (a) મહત્તમ સંખ્ યાના કોઈ પણ પ્રમાણપત્રમાં સૂચવેિ મહત્તમ સંખ્ યાના સ્તરના 25 ટકાથી વધારે ન હોવી જોઈએ અથવા રાજ્યના લિલ્ડં ગ કાનૂન
હેઠળની જોગવાઈ પ્રમાણે હોવી જોઈએ; અથવા (b) 1 માચચ 2020 પ્રમાણે વ્યાપારી સંસ્થા અથવા સંગઠનમાં માણસોની લવલિષ્ટ સંખ્ યા
• કોઈ પણ વ્યાપારી સંસ્થા અથવા અન્ય સંગઠન કે જે 18 મે 2020 મુજિ "COVID-19 આવશ્યક સેવા" તરીકે સંચાિન કરતા હોય તેઓ પાસે આ
માણસોની સંખ્ યાની મયાચદાઓનું પાિન કરવા માટે 1 જુ િાઈ 2020 સુધીનો સમય હિે.
વ્યાપારી સંસ્થાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ સાવચજલનક સ્વાસ્્ય અથવા સાવચજલનક સુરક્ષાની લવચારણાઓના આધારે અથવા જ્યાં કડક અનુપાિનથી
મહત્ત્વની સેવાઓની લડલિવરી ચાિુ રહે તેમાં હસ્તક્ષેપ થતો હોય તો તેના આધારે રાહતની દિાચવવામાં આવેિી જરૂલરયાતના આધારે માણસોની મહત્તમ
સંખ્ યાના સ્તરને વધારી િકે છે .
વ્યલિઓ વચ્ચે 6 િૂટ કે તેથી વધુ અંતરની ખાતરી કરો, લસવાય કે તેનાથી કામના પ્રકાર અથવા કામની જગ્યાની સંરચનાના કારણે સુરક્ષાનું જોખમ ઊભું
થતું હોય
કામદારો માટે કૉમન અને ભારે અવરજવરવાળા લવસ્તારો કે જ્યાં કામદારો ભેગા થવાની સંભાવના હોય એવા લવસ્તારો િંધ કરો અથવા િરીથી તેની
સંરચના સ્પષ્ટ કરો (દા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનના લવસ્તારો) જેથી 6 િૂટનું િારીલરક અંતર જાળવવું િક્ય િને; વકચ સ્ટે િનોની લડઝાઇન િરીથી િનાવો જેથી
િારીલરક અંતર જાળવવું િક્ય િને (દા.ત. અિગ અિગ ટે િિો, લડસ્ટન્સ માકચ સચનો ઉપયોગ કરો જેથી સ્પેલસંગની ખાતરી કરી િકાય)
કૅ િેટે લરયા પહેિેથી પૅકેલજં ગ કરેિા ખોરાક સાથે જ ઑપરેટ કરી િકે છે , જેમાં િારીલરક અંતર અને સ્વચ્છતાનાં યોગ્ય પગિાંઓ પર અમિ કરવામાં આવે
જે વકચ સ્ટે િનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન િકાય તેમને અિગ કરવા માટે લિલઝકિ પાલટચ િન હોવાં જોઈએ (તે ઊભેિા કામદાર કરતાં ઊંચાં હોવાં જોઈએ)
િેઠકોનું કદ મયાચલદત કરો, 6 િૂટના સામાલજક અંતરની ખાતરી કરો, દૂરથી ભાગ િેવાની પ્રલિયાને પ્રોત્સાહન આપો
છૂટાછવાયાં કામનાં સમયપત્રકો, ભોજન અને લવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ િકે એવી મહત્તમ વ્યલિઓની સંખ્ યાનું લનયમન કરો અને
ઓછામાં ઓછા 6 િૂટનું િારીલરક અંતર જળવાય તેની ખાતરી કરો
એક સમયે એકથી વધુ વ્યલિ દ્વારા નાની જગ્યાઓમાં અવરજવર િક્ય તેટિી ઓછી કરો (દા.ત., લિફ્ટ, કન્ટર ોિ રૂમ, વાહનો). આવી જગ્યાઓએ એક જ
સમયે િધા કામદારો િે સ કવલરં ઝ પહેર ે તે આવશ્યક છે
જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં િંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનુકૂિનમાં સુધારો કરો (દા.ત., િારણાં અને િારીઓ ખોિો)
સમગ્ર સુલવધામાં હિનચિન મયાચલદત કરવા અને કામદારોની વચ્ચે સંપકચ સીલમત રાખવા માટે જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં વ્યલિઓને તેમના િાળવેિા કામકાજના
લવસ્તારોની સોંપણી કરો (દા.ત. ફ્િોર, લિલ્ડં ગ)
િક્ય હોય તો સંપકચ ઓછો કરવા માટે િૂટ ટર ાલિક માટે લદિાસૂચક હૉિવે અને પસાર થવાના રસ્તાઓ તૈયાર કરો. આ નીલતઓ લવિે સ્પષ્ટ રીતે દે ખાય એવાં
પાલટયાં મૂકો
જ્યાં અનુકૂળ હોય ત્યાં મુિાકાતીઓની સંખ્ યા મયાચલદત કરો અને કૉમન લવસ્તારોમાં ભેગા થવાનું ટાળો (દા.ત. િૉિી)

આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં સાિુ અને નળના પાણી સલહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુલવધા સરળતાથી મળી િકે તેની ખાતરી કરો અને
વારં વાર હાથ ધોવાનો આગ્રહ કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉિ સાથે આ્કોહૉિ આધાલરત હેન્ડ સૅલનટાઇઝસચનો લવક્પ
તરીકે ઉપયોગ થઈ િકે

કાયચસ્થળના સ્થાને કામદારોને પૂરતી ક્િીલનંગ પ્રૉડક્ટ્સ પૂરી પાડો (દા.ત. સૅલનટાઇઝર, લડસઇન્િે લક્ટટં ગ વાઇપ્સ)
વકચ સ્ટે િનો, િારણાનાં હૅન્ડિો અને રેસ્ટરૂમો જેવા લવસ્તારો કે જ્યાં સૌથી વધુ સ્પિચ થતો હોય ત્યાં લનયલમત અને લદવસમાં
ઓછામાં ઓછો એક વખત સિાઈકામ અને સૅલનટે િન જરૂરી િનાવવું

ઑલિસ મટીલરય્સ / ઉપકરણનો સલહયારો ઉપયોગ ટાળો અથવા વપરાિની વચ્ચે ઉપકરણને લડસઇન્િે ક્ટટ કરો (દા.ત., ટે લિિોન,
િૅ ક્ટસ મિીન)
કામદારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અંગે યાદ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાં દે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવાં

સ્ટાિ અને કામગીરીઓ

કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
નીચેના સલહત ઑલિસનાં તમામ સ્થાનો માટે કામની જે તે સાઇટ માટે ની લવલિષ્ટ COVID-19 લનષેધ યોજના િનાવો અને તે અંગે
પ્રચાર કરો:
• MA લડપાટચ મેન્ટ ઑિ પલલિક હે્થ અને તમારા સ્થાલનક / મ્યુલનલસપિ સ્વાસ્્ય તંત્ર સલહતનાં સ્થાલનક સ્વાસ્્ય તંત્રો માટે સંપકચ ની માલહતી
• તમામ િૅ ડરિ, રાજ્ય અને સ્થાલનક સ્તરના લનદે િોનું પાિન થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે િધાં કાયચસ્થળોનું લનયલમતપણે મૂ્યાંકન કરો
• જો કોઈ કામદારનું COVID-19 પૉલઝલટવ તરીકે લનદાન થયું હોય અથવા COVID-19નું લનદાન થયેિ વ્યલિના નજીકના સંપકચ માં આવે (10 લમલનટ કે
વધુ સમય માટે 6 િૂટની અંદર) તો એકાંતવાસ, કૉન્ટે ક્ટટ ટર ે લસંગ અને સંવાદની યોજના

ઑફિસની જગ્યાઓ

MA COVID-19 ચેકલિસ્ટ
સ્ટાિ અને કામગીરીઓ

કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
સ્વચ્છતા જાળવવા તથા રોગનું પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી િેવાયેિાં અન્ય પગિાંઓ સલહત કામદારોને સુરક્ષાની અદ્યતન
માલહતી અને તકે દારીઓ અંગે તાિીમ પૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ સમાવેિ થાય છે :
• સામાલજક અંતર, હાથ ધોવાની લિયા, િે સ કવલરં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• તાપમાન અથવા િક્ષણોની તપાસ સલહત ઘરે જાતે સ્િીલનંગ
• લિમાર હો તો કામ પર ન આવવાનું મહત્ત્વ

• જો િક્ષણો તીવ્ર િને તો તિીિી સારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેિેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યલિઓને વાઇરસના સંિમણ સામે અને વાઇરસના ગંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાં મૂકી િકે

જ્યારે 6 િૂટનું સામાલજક અંતર રાખવું િક્ય ન હોય ત્યારે કામદારો િે સ કવલરં ગ પહેર ે તે અલનવાયચ છે , લસવાય કે જ્યાં રોગ કે
લવકિાંગતાના કારણે તેમ કરવું સુરલક્ષત ન હોય
જો અનુકૂળ હોય તો કામદારોએ ટે લિવકચ ચાિુ રાખવું જોઈએ; ઑલિસમાં ગીચતા ઓછી કરવા માટે િહારની િેઠકો દૂરથી થવી
જોઈએ
લનયોજકોએ િધા કામદારોમાં સંપકચ ઓછો કરવા અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયચસ્થળનાં કિાકો અને
લિફ્્સમાં િે રિારો કરવા જોઈએ (જો રૂિરૂમાં કામ કરતા હો તો લવલવધ સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે
કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)
સાઇટ પર મુિાકાતીઓ અને સલવચસ પ્રોવાઇડસચની સંખ્ યા સીલમત કરો; લિલપંગ અને લડલિવરીની પ્રલિયાઓ લનયત લવસ્તારોમાં પૂરી
કરવામાં આવવી જોઈએ
વ્યાપાર દ્વારા પ્રાયોલજત પ્રવાસ મયાચલદત કરો અને રાજ્ય તથા િૅ ડરિ તંત્ર દ્વારા િાગુ પ્રવાસના અંકુિો / લનદે િોનું પાિન કરો
કામદારોને લિમારી જેવું િાગતું હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
સેન્ટસચ િૉર લડસીઝ કન્ટર ોિના અનુસાર જેઓના પર લવલિષ્ટપણે COVID-19નું જોખમ (દા.ત. ઉંમર અથવા પહેિેથી હોય એવા
રોગને કારણે) હોય એવા કામદારોને ઘરે રહેવા માટે અથવા કામની સોંપણીની વૈકલ્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે આગ્રહ કરવામાં
આવે છે
િક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે િંકાસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સંપકચ અંગે લનયોજકને જાણ
કરવા માટે કામદારોને ભારે આગ્રહ કરવામાં આવે છે

જેઓનો COVID-19 પૉલઝલટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને સિાઈ / રોગાણુનાિન અને કૉન્ટે ક્ટટ ટર ે લસંગના હેતુઓ માટે
ઑલિસના લનયોજકને માલહતી આપવા માટે આગ્રહ કરો. જો લનયોજકને કાયચસ્થળ પર પૉલઝલટવ કે સ અંગે જાણ કરવામાં આવે તો
લનયોજકે કાયચસ્થળ જ્યાં આવેિું હોય તે જગ્યાના સ્થાલનક સ્વાસ્્ય િૉડચ (LBOH)ને જાણ કરવી જોઈએ અને કાયચસ્થળ પર સંભલવત
સંપકોને ટર ે સ કરવા માટે તેઓની સાથે કામ કરવાનું રહેિે અને કામદારોને એકાંતવાસ અને સૅ્િ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સિાહ આપિે.
માગચદિચન અનુસાર અને / અથવા LBOHની લવનંતી પર અન્ય કામદારોના પરીક્ષણની ભિામણ કરવામાં આવે છે
સરકારી લનદે િોમાં આપેિી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માલહતી અને સુરક્ષાનાં સંિંલધત પગિાંઓ અંગે કામદારો અને
ગ્રાહકોને નોલટસ પોસ્ટ કરવી
સાઇટના સંપકચ માં આવતી દરેક વ્યલિની નોંધ રાખો, જેથી કૉન્ટક્ટટ ટર ે લસંગ િક્ય િને, જેમાં કામચિાઉ મુિાકાતીઓનો પણ
સમાવેિ થાય છે (દા.ત., એવા િોકો જેઓ વસ્તુઓ મૂકવા આવતા હોય)

સિાઈ અને રોગાણુનાશન

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી
સાઇટની અવારનવાર સિાઈ અને રોગાણુનાિનની પ્રલિયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)

જેમાં તારીખ, સમય અને સિાઈના વ્યાપનો સમાવેિ થતો હોય એવી સિાઈની નોંધવહીઓ રાખો
િહુ અવરજવર થતી હોય એવા લવસ્તારો અને િહુ સ્પિચ થતો હોય એવી સપાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાિનની પ્રલિયા કરો
(દા.ત. િારણાનાં નૉિ, ઍલિવેટર િટન, દાદરા, વૅલન્ડં ગ મિીનો, િાથરૂમ)
વપરાિની વચ્ચે સલહયારી જગ્યાઓ સાિ કરો (દા.ત., કૉન્િરન્સ રૂમો) અને સિાઈની પ્રૉડક્ટ્સ પૂરી પાડો (દા.ત. સૅલનટાઇઝર,
લડસઇન્િે લક્ટટં ગ વાઇપ્સ)

કોઈ પૉલઝલટવ કે સ આવે તેવી લસ્થલતમાં હાિના CDC લનદે િો અનુસાર ઊંડી સિાઈ અને રોગાણુનાિન કરવા માટે સાઇટ િંધ કરો

