નોકરી - રોજગારના સ્થળે
કોરોનાવાઈરસ (COVID-19) નો
ફેલાવો કેવી રીતે અટકાવવો
જયારે કામ કરતા હો ત્યારે , કોરોનાવાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવા અને જીવનો બચાવવામાાં મદદરૂપ
બનવા આવા માર્ગદર્ગનો અનુસરો.

સારુ એવ ુ વેન્ટટલેશન કે હવાની આવ-જા રાખો

તમારા કામકાજ કરવાના વવસ્તારમાાં સારુ એવુ વેન્ટટલેર્ન કે તાજી હવાની આવ – જા હોય
તેની ખાતરી કરર્ો. બારીઓ ખોલો જો તેમ કરવા સલામત હોય તો. જો તમારાથી બની ર્કે
તો દરવાજાઓ ખુલ્લા રાખો, પણ ફાયર દરવાજાઓ (ડોસગ) નહહ.
તમારા એમ્પ્લોયસે (નોકરીદાતાએ) શ ુંુ કરવ ુંુ જોઈએ

એમ્પ્લોયસે કામકાજના સ્થળે અપ ૂરતી હવાની આવ- જા કરતા વવસ્તારોમાાં સુધારાઓ કરવા
ઉપાયો લેવા જોઈએ.

2 મીટસસન ુંુ અંતર રાખો (સામાજજક અંતર રાખવા)
જયાાં ર્કય બને ત્યાાં, લોકો વચ્ચે 2 મીટસગની સલામત જગ્યા રાખો.

તમારા એમ્પ્લોયરે શ ુંુ કરવ ુંુ જોઈએ
જો લોકોને 2 મીટસગ દૂ ર રાખવાનુ ાં ર્કય ન હોય તો, એમ્પ્લોયસે કોરોનાવાઈરસનો ફેલાવો કે
પ્રસારણ અટકાવવા બીજા માર્ોનો ઉપયોર્ કરવો જોઈએ જેવાકેેઃ
• કામકાજ કરવાના વવસ્તારમાાં કેટલા લોકો હોય તેમાાં મયાગ દા રાખવી જોઈએ

• જગ્યાની એવી વ્યવસ્સ્થતરીતે રચના કરવી કે જેથી લોકો એકબીજાની પડખે હોય એટલેકે

સાઈડ બાય સાઈડ હોય અથવા એકબીજાની સામેથી દૂ ર હોય
• લોકો વચ્ચે કોઈ ર્ારીહરક કે પ્રત્યક્ષ અવરોધ કરવા સ્રીટસનો ઉપયોર્ કરવો

તમારા હાથો સાફ કરો કે ધ ૂઓ

સાબુ અને પાણીનો અથવા હાથના સેવનટાઈઝર કે સ્વચ્છકારીનો વારાં વાર ઉપયોર્ કરી તમારા
હાથો સાફ કરો. તમારા ચહેરાને સ્પર્ગ કરવાનો પ્રયત્ન કરર્ો નહહ.
તમારા એમ્પ્લોયસે શ ુંુ કરવ ુંુ જોઈએ

એમ્પ્લોયસે લોકોને તેઓના હાથ ધોવા કયાાંક (સ્થાન) પ ૂરાંુ પાડવુ ાં જોઈએ અને નોકરીરોજર્ારના સ્થળમાાં હાથનુ ાં સેવનટાઈઝર કે સ્વચ્છકારી પ ૂરાંુ પાડવુ ાં જોઈએ, જયાાં જરૂરી હોય.

તમારા કામકાજ કરવાના વવસ્તારને સાફ રાખો

કેટલી વારાં વાર અને કેટલી સાંપ ૂણગરીતે તમારા કામકાજ કરવાના વવસ્તારને સાફ કરવામાાં આવે
છે તેમાાં વધારો કરો, સમાવેર્ થાય છે ેઃ
•
•

વારાં વાર સ્પર્ગ કરવામાાં આવતા વસ્તુના બહારના ભાર્ કે સહફિસીસ
સામાટયરીતે સાફ કરવામાાં ન આવતા વસ્તુના બહારના ભાર્ કે સપાટી
તમારા એમ્પ્લોયસે શ ુંુ કરવ ુંુ જોઈએ
તમારા એમ્પ્લોયસે તમારા કામકાજ કરવાના સ્થળ માટે પ્રમાણણત ધોરણ કે સ્ટે ટડડગ કણલવનિંર્
માલ પ ૂરા પાડવા જોઈએ.

સારુ એવ ુ વેન્ટટલેશન કે હવાની આવ-જા રાખો
તમારા કામકાજ કરવાના વવસ્તારમાાં સારુ એવુ વેન્ટટલેર્ન કે તાજી હવાની આવ – જા હોય

તેની ખાતરી કરર્ો. બારીઓ ખોલો જો તેમ કરવા સલામત હોય તો. જો તમારાથી બની ર્કે
તો, દરવાજાઓ ખુલ્લા રાખો, પણ ફાયર દરવાજાઓ (ડોસગ) નહહ.

તમારા એમ્પ્લોયરે શુંુ કરવુંુ જોઈએ
એમ્પ્લોયસે કામકાજના સ્થળે અપ ૂરતી હવાની આવ- જા કરતા વવસ્તારોમાાં સુધારાઓ કરવા

ઉપાયો લેવા જોઈએ.

વધારે મદદ
હેલ્થ એટડ સેફહટ એગ્ઝેકયુહટવની (HSE’s) વેબસાઈટમાાં www.hse.gov.uk/coronavirus
નોકરીના સ્થળને કોવવડમાાંથી (COVID) સુરણક્ષત રાખી સલામતરીતે કામકાજ કરવા વધારે સલાહ છે .

