ઑજફસની િગ્યાઓ

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
વ્યાપારી સંસ્થાઓ અને અન્ય સંગઠનોએ પોતાની ઑફિસ સ્પેસમાં માણસોની સંખ્ યા

સામાજીક

અાંતર

•

(a) મહત્તમ સંખ્ યાના કોઈ પણ પ્રમાણપત્રમાં સૂચવેલ મહત્તમ સંખ્ યાના સ્તરના 25 ટકાથી વધારે ન હોવી જોઈએ અથવા રાજ્યના ફિફ્ડં ગ કાનૂન હેઠળની
જોગવાઈ પ્રમાણે હોવી જોઈએ; અથવા (b) 1 માચચ 2020 પ્રમાણે વ્યાપારી સંસ્થા અથવા સંગઠનમાં માણસોની ફવફિષ્ટ સંખ્ યા

•

કોઈ પણ વ્યાપારી સંસ્થા અથવા અન્ય સંગઠન કે જે 18 મે 2020 મુજિ "COVID-19 આવશ્યક સેવા" તરીકે સંચાલન કરતા હોય તેઓ પાસે આ માણસોની
સંખ્ યાની મયાચદાઓનું પાલન કરવા માટે 1 જુ લાઈ 2020 સુધીનો સમય હિે.

વ્યાપારી સંસ્થાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ સાવચજફનક સ્વાસ્્ય અથવા સાવચજફનક સુરક્ષાની ફવચારણાઓના આધારે અથવા જ્યાં કડક અનુપ ાલનથી મહત્ત્વની
સેવાઓની ફડફલવરી ચાલુ રહે તેમાં હસ્તક્ષેપ થતો હોય તો તેના આધારે રાહતની દિાચવવામાં આવેલી જરૂફરયાતના આધારે માણસોની મહત્તમ સંખ્ યાના સ્તરને
વધારી િકે છે.
વ્યફિઓ વચ્ચે 6 િૂ ટ કે તેથી વધુ અંત રની ખાતરી કરો, ફસવાય કે તેનાથી કામના પ્રકાર અથવા કામની જગ્યાની સંરચનાના કારણે સુરક્ષાનું જોખમ ઊભું થતું હોય
કામદારો માટે કૉમન અને ભારે અવરજવરવાળા ફવસ્તારો કે જ્યાં કામદારો ભેગા થવાની સંભ ાવના હોય એવા ફવસ્તારો િંધ કરો અથવા િરીથી તેની સંરચના સ્પષ્ટ
કરો (દા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનના ફવસ્તારો) જેથી 6 િૂ ટનું િારીફરક અંત ર જાળવવું િક્ય િને; વકચ સ્ટે િનોની ફડઝાઇન િરીથી િનાવો જેથી િારીફરક અંત ર
જાળવવું િક્ય િને (દા.ત. અલગ અલગ ટે િલો, ફડસ્ટન્સ માકચ સચનો ઉપયોગ કરો જેથી સ્પેફસંગની ખાતરી કરી િકાય)
કૅ િે ટે ફરયા પહેલેથી પૅકેફજંગ કરેલા ખોરાક સાથે જ ઑપરેટ કરી િકે છે, જેમાં િારીફરક અંત ર અને સ્વચ્છતાનાં યોગ્ય પગલાંઓ પર અમલ કરવામાં આવે
જે વકચ સ્ટે િનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન િકાય તેમને અલગ કરવા માટે ફિફઝકલ પાફટચ િન હોવાં જોઈએ (તે ઊભેલા કામદાર કરતાં ઊં ચાં હોવાં જોઈએ)
િેઠકોનું કદ મયાચફદત કરો, 6 િૂ ટના સામાફજક અંત રની ખાતરી કરો, દૂરથી ભાગ લેવાની પ્રફિયાને પ્રોત્સાહન આપો
છૂટાછવાયાં કામનાં સમયપત્રકો, ભોજન અને ફવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ િકે એવી મહત્તમ વ્યફિઓની સંખ્ યાનું ફનયમન કરો અને ઓછામાં
ઓછા 6 િૂ ટનું િારીફરક અંત ર જળવાય તેની ખાતરી કરો

એક સમયે એકથી વધુ વ્યફિ દ્વારા નાની જગ્યાઓમાં અવરજવર િક્ય તેટલી ઓછી કરો (દા.ત., ફલફ્ટ, કન્ટર ોલ રૂમ, વાહનો). આવી જગ્યાઓએ એક જ સમયે
િધા કામદારો િે સ કવફરં ઝ પહેર ે તે આવશ્યક છે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં િંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનુકૂ લનમાં સુધારો કરો (દા.ત., િારણાં અને િારીઓ ખોલો)
સમગ્ર સુફવધામાં હલનચલન મયાચફદત કરવા અને કામદારોની વચ્ચે સંપ કચ સીફમત રાખવા માટે જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં વ્યફિઓને તેમના િાળવેલા કામકાજના
ફવસ્તારોની સોંપ ણી કરો (દા.ત. ફ્લોર, ફિફ્ડં ગ)
િક્ય હોય તો સંપ કચ ઓછો કરવા માટે િૂ ટ ટર ાફિક માટે ફદિાસૂચક હૉલવે અને પસાર થવાના રસ્તાઓ તૈયાર કરો. આ નીફતઓ ફવિે સ્પષ્ટ રીતે દે ખાય એવાં
પાફટયાં મૂકો
જ્યાં અનુકૂ ળ હોય ત્યાં મુલાકાતીઓની સંખ્ યા મયાચફદત કરો અને કૉમન ફવસ્તારોમાં ભેગા થવાનું ટાળો (દા.ત. લૉિી)

જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં સાિુ અને નળના પાણી સફહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુફવધા સરળતાથી મળી િકે તેની ખાતરી કરો અને વારં વાર હાથ ધોવાનો આગ્રહ
કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધાફરત હેન્ડ સૅફનટાઇઝસચનો ફવક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ િકે
કાયચસ્થળના સ્થાને કામદારોને પૂરતી ક્લીફનંગ પ્રૉડક્ટ્સ પૂરી પાડો (દા.ત. સૅફનટાઇઝર, ફડસઇન્િે ફક્ટટં ગ વાઇપ્સ)

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

વકચ સ્ટે િનો, િારણાનાં હૅન્ડલો અને રેસ્ટરૂમો જેવા ફવસ્તારો કે જ્યાં સૌથી વધુ સ્પિચ થતો હોય ત્યાં ફનયફમત અને ફદવસમાં ઓછામાં ઓછો એક વખત સિાઈકામ
અને સૅફનટે િન જરૂરી િનાવવું
ઑફિસ મટીફરય્સ / ઉપકરણનો સફહયારો ઉપયોગ ટાળો અથવા વપરાિની વચ્ચે ઉપકરણને ફડસઇન્િે ક્ટટ કરો (દા.ત., ટે ફલિોન, િૅ ક્ટસ મિીન)
કામદારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અંગે યાદ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાં દે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવાં

નીચેના સફહત ઑફિસનાં તમામ સ્થાનો માટે કામની જે તે સાઇટ માટે ની ફવફિષ્ટ COVID-19 ફનષેધ યોજના િનાવો અને તે અંગે પ્રચાર કરો:

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

•

MA ફડપાટચ મેન્ટ ઑિ પફલલક હે્ થ અને તમારા સ્થાફનક / મ્યુફનફસપલ સ્વાસ્્ય તંત્ર સફહતનાં સ્થાફનક સ્વાસ્્ય તંત્ર ો માટે સંપ કચ ની માફહતી

•

તમામ િૅ ડરલ, રાજ્ય અને સ્થાફનક સ્તરના ફનદે િોનું પાલન થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે િધાં કાયચસ્થળોનું ફનયફમતપણે મૂ્ યાંકન કરો

•

જો કોઈ કામદારનું COVID-19 પૉફઝફટવ તરીકે ફનદાન થયું હોય અથવા COVID-19નું ફનદાન થયેલ વ્યફિના નજીકના સંપ કચ માં આવે (10 ફમફનટ કે વધુ
સમય માટે 6 િૂ ટની અંદર) તો એકાંત વાસ, કૉન્ટે ક્ટટ ટર ે ફસંગ અને સંવાદની યોજના

સ્વચ્છતા જાળવવા તથા રોગનું પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્ યથી લેવાયેલાં અન્ય પગલાંઓ સફહત કામદારોને સુરક્ષાની અદ્યતન માફહતી અને તકે દારીઓ અંગે
તાલીમ પૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ સમાવેિ થાય છે:
•

સામાફજક અંત ર, હાથ ધોવાની ફિયા, િે સ કવફરં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ

•

તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાસ સફહત ઘરે જાતે સ્િીફનંગ

•

ફિમાર હો તો કામ પર ન આવવાનું મહત્ત્વ

•

જો લક્ષણો તીવ્ર િને તો તિીિી સારવાર ક્યારે મેળવવી

•

પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યફિઓને વાઇરસના સંિમણ સામે અને વાઇરસના ગંભ ીર કે સથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાં મૂકી િકે

જ્યારે 6 િૂ ટનું સામાફજક અંત ર રાખવું િક્ય ન હોય ત્યારે કામદારો િે સ કવફરં ગ પહેર ે તે અફનવાયચ છે, ફસવાય કે જ્યાં રોગ કે ફવકલાંગતાના કારણે તેમ કરવું
સુરફક્ષત ન હોય
ફનયોજકોએ િધા કામદારોમાં સંપ કચ ઓછો કરવા અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયચસ્થળનાં કલાકો અને ફિફ્્સમાં િે રિારો કરવા જોઈએ
(જો રૂિરૂમાં કામ કરતા હો તો ફવફવધ સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)

સાઇટ પર મુલાકાતીઓ અને સફવચસ પ્રોવાઇડસચની સંખ્ યા સીફમત કરો; ફિફપંગ અને ફડફલવરીની પ્રફિયાઓ ફનયત ફવસ્તારોમાં પૂરી કરવામાં આવવી જોઈએ
વ્યાપાર દ્વારા પ્રાયોફજત પ્રવાસ મયાચફદત કરો અને રાજ્ય તથા િૅ ડરલ તંત્ર દ્વારા લાગુ પ્રવાસના અંકુિો / ફનદે િોનું પાલન કરો

ઑજફસની િગ્યાઓ

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
કામદારોને ફિમારી જેવું લાગતું હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
જો ફનયોજકને કાયચસ્થળ પર પૉફઝફટવ કે સ અંગે જાણ કરવામાં આવે તો ફનયોજકે કાયચસ્થળ જ્યાં આવેલું હોય તે જગ્યાના સ્થાફનક સ્વાસ્્ય િૉડચ (LBOH)ને જાણ
કરવી જોઈએ અને કાયચસ્થળ પર સંભ ફવત સંપ કોને ટર ે સ કરવા માટે તેઓ ની સાથે કામ કરવાનું રહેિે અને કામદારોને એકાંત વાસ અને સૅ્ િ-ક્વોરન્ટીન કરવાની
સલાહ આપિે. માગચદિચન અનુસાર અને / અથવા LBOHની ફવનંત ી પર અન્ય કામદારોના પરીક્ષણની ભલામણ કરવામાં આવે છે
સરકારી ફનદે િોમાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માફહતી અને સુરક્ષાનાં સંિંફધત પગલાંઓ અંગે કામદારો અને ગ્રાહકોને નોફટસ પોસ્ટ કરવી

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

સાઇટના સંપ કચ માં આવતી દરેક વ્યફિની નોંધ રાખો, જેથી કૉન્ટક્ટટ ટર ે ફસંગ િક્ય િને, જેમાં કામચલાઉ મુલાકાતીઓનો પણ સમાવેિ થાય છે (દા.ત., એવા લોકો
જેઓ વસ્તુઓ મૂકવા આવતા હોય)
જો અનુકૂ ળ હોય તો કામદારોએ ટે ફલવકચ ચાલુ રાખવું જોઈએ; ઑફિસમાં ગીચતા ઓછી કરવા માટે િહારની િેઠકો દૂરથી થવી જોઈએ

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસચ િૉર ફડસીઝ કન્ટર ોલના અનુસાર જેઓ ના પર ફવફિષ્ટપણે COVID-19નું જોખમ (દા.ત. ઉં મર અથવા પહેલેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય એવા
કામદારોને ઘરે રહેવા માટે અથવા કામની સોંપ ણીની વૈકફ્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે િંકાસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સંપ કચ અંગે ફનયોજકને જાણ કરવા માટે કામદારોને ભારે
આગ્રહ કરવામાં આવે છે
જેઓ નો COVID-19 પૉફઝફટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને સિાઈ / રોગાણુનાિન અને કૉન્ટે ક્ટટ ટર ે ફસંગના હેત ુઓ માટે ઑફિસના ફનયોજકને માફહતી આપવા
માટે આગ્રહ કરો
સાઇટની અવારનવાર સિાઈ અને રોગાણુનાિનની પ્રફિયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂ ળ હોય તો વધુ વખત)

જેમાં તારીખ, સમય અને સિાઈના વ્યાપનો સમાવેિ થતો હોય એવી સિાઈની નોંધવહીઓ રાખો
િહુ અવરજવર થતી હોય એવા ફવસ્તારો અને િહુ સ્પિચ થતો હોય એવી સપાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાિનની પ્રફિયા કરો (દા.ત. િારણાનાં નૉિ,
ઍફલવેટર િટન, દાદરા, વૅફન્ડં ગ મિીનો, િાથરૂમ)

સફાઈ અને
રોગાણુનાશન

વપરાિની વચ્ચે સફહયારી જગ્યાઓ સાિ કરો (દા.ત., કૉન્િરન્સ રૂમો) અને સિાઈની પ્રૉડક્ટ્સ પૂરી પાડો (દા.ત. સૅફનટાઇઝર, ફડસઇન્િે ફક્ટટં ગ વાઇપ્સ)
કોઈ પૉફઝફટવ કે સ આવે તેવી ફસ્થફતમાં હાલના CDC ફનદે િો અનુસાર ઊં ડી સિાઈ અને રોગાણુનાિન કરવા માટે સાઇટ િંધ કરો

