কর্ম ক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য এবং সু রো - শারীররক দূরত্ব
কাছাকাছছ সংস্পর্শে থের্ক কাজ করা COVID-19-এ আক্রান্ত হওযার ঝুঁ ছক বাডায।
বর্ে মান স্বাস্থ্য পরামশে হর্ে কমেস্থ্র্ের থোকজন সহ প্রর্র্যকর্ক অবশযই, থেখার্নই সম্ভব, শারীছরক দূরত্ব বযবস্থ্াগুর্ো বাস্তবাযন করর্র্
হর্ব।
আপনার্ক অবশযই COVID-19 সম্পছকে র্ স্বাস্থ্য এবং সরক্ষা সংক্রান্ত ছবষর্য কমীর্ের এবং স্বাস্থ্য এবং সরক্ষা প্রছর্ছনছির্ের সার্ে পরামশে
করর্র্ হর্ব।
শারীররক দূরত্ব কী?
থেখার্ন সম্ভব প্রর্র্যকর্ক অবশযই অনযর্ের থের্ক কমপর্ক্ষ ১.৫ ছমটার দূর্র োকর্র্ হর্ব (র্ার্ের পাছরবাছরক ইউছনর্টর বাইর্র)
ছকছ থেট এবং থটছরর্টাছরর্র্ একই সমর্য কমের্ক্ষর্ে োকর্র্ পার্র এমন থমাট মানর্ষর সংখযাও থবর্ি থেযা োকর্র্ পার্র।
কর্ম ক্ষেক্ষে রিক্ষয়াগকর্ম ারা শারীররক দূরত্ব বজায় রাখক্ষর্ কী পদক্ষেপ প্রক্ষয়াগ করক্ষর্ পাক্ষরি?
নকশা
শারীছরক দূরত্ব ছনছির্ করার জনয আপনার কমের্ক্ষর্ের ছবনযাস এবং আপনার কমেপ্রবার্হর পনরায নকশার প্রর্যাজন হর্র্ পার্র। দূরর্ত্বর
প্রর্যাজনীযর্াগুর্ো সনাক্ত করর্র্ থমর্ঝ বা থেযার্ের ছিহ্নগুছে ছবর্বিনা করুন।
েছে কমের্ক্ষর্ের দেছহক ছবনযাস পছরবর্ে ন করা হয, আপনার নকশাটির্ক অবশযই কমের্ক্ষর্ে থ াকার জনয, প্রস্থ্ান করার জনয এবং
ছনরাপর্ে কমের্ক্ষর্ে িোর্েরা করার জনয কমীর্ের সরক্ষা প্রোন করর্ব, সািারণ কাজ করার সময এবং জরুছর অবস্থ্া উভয থক্ষর্েই।
মীটিং এবং থেইছনং
থেখার্ন কমীর্ের জমার্যর্ হওযা অপছরহােে, থসখার্ন থটছে বা ছভছিও কনোর্রছসংর্যর মর্র্া ছবকল্পগুছে বযবহার করুন থেখার্ন
সামনাসামছন থেখা করার প্রর্যাজন হয না।
েছে সামনাসামছন থেখা না করার অপশনগুর্ো সম্ভব না হয র্র্ব মীটিং-এর সময এবং থোর্কর সংখযা সীমাবদ্ধ করুন।
মানষজন একজন আর্রকজর্নর থের্ক কমপর্ক্ষ ১.৫ ছমটার দূর্র আর্ছ র্া ছনছির্ করুন। েছে র্াুঁরা কমের্ক্ষর্ের ছভর্র্র োর্কন র্র্ব
পেোপ্ত বাযিোিে ছনছির্ করুন।
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কমের্ক্ষর্ের সর্োগ-সছবিা
োছনেিার ছছডর্য ছেন এবং ছনছেে ষ্ট সমর্য সািারণ অঞ্চে বযবহার কর্র এমন কমীর্ের সংখযা হ্রাস করুন থেমন কমীর্ের ছভন্ন ছভন্ন সমর্য
খাবার ছবরছর্।
ছেফ্টগুছের্র্ কমীর্ের ১.৫ ছমটার দূর্র অবস্থ্ান ছনছির্ করুন, েছে সম্ভব হয।
শারীছরক দূরত্ব সম্পর্কে সাইর্নজ োগান। থসে ওযাকে অর্েছেযা ওর্যবসাইর্ট অর্নক িরর্ণর থপাোর এবং ছরর্সার্সের ছবছভন্ন ছেঙ্ক
রর্যর্ছ।
পৃ েক সর্োগ-সছবিা প্রোন ছবর্বিনা করুন, উোহরণস্বরূপ শ্রছমক এবং েশেনােীর্ের জনয আোো বােরুম।
থিছেভাছর, ঠিকাোর এবং েশেনােী
কমেস্থ্র্ে আসর্বন এমন কাউর্ক অনসাইট োকা অবস্থ্ায আপনার প্রর্যাজনীযর্ার সস্পষ্ট ছনর্েে শনা ছেন। উোহরণস্বরূপ, োনবাহর্ন বর্স
োকা, থোগার্োর্গর জনয থমাবাইে থোন বযবহার করা এবং ইর্েকেছনক কাগজপে বযবহার করা।
থিছেভাছর এবং ঠিকাোরর্ের সার্ে সম্পছকে র্ কমীর্ের সংখযা হ্রাস করুন। থিছেভাছর ঘাটাঘাটি করার পর্র হযান্ড ওযাছশংর্যর সছবিা বা র্া
সম্ভব না হর্ে অযাের্কাহে-ছভছিক হযান্ড সযাছনটাইজার ছনছির্ করুন।
আর্ার কর্ীরা কাজ করার সর্য় শারীররক দূরত্ব বজায় রাখক্ষর্ পাক্ষর িা, এর অর্ম রক র্ারা কাজ করক্ষর্ পারক্ষব িা?
কমী এবং অনযর্ের পর্ক্ষ কমের্ক্ষর্ে সবেো ১.৫ ছমটার দূরত্ব বজায রাখা সম্ভব হর্ব না।
েছে এরকম অবস্থ্া হয র্র্ব কাজটি অবশযই থশষ করর্র্ হর্ব না পনরায ছনিোরণ করা থের্র্ পার্র র্া ছবর্বিনা করুন।
েছে কাজটি অবশযই থশষ করর্র্ হয এবং শ্রছমকরা কাছাকাছছ শারীছরক থোগার্োর্গ োকর্ব, স্বাস্থ্য ও সরক্ষার ঝুঁ ছকগুছে দূর করর্র্ বা হ্রাস
করর্র্ র্ারা কী করর্র্ পার্র র্া ছনিোরণ করার জনয ছনর্যাগকর্ে ার্ের অবশযই একটি ঝুঁ ছক মূেযাযন করর্র্ হর্ব।
বযবহাছরক এবং ছনরাপে হর্ে কাজগুর্ো এবং ঘছনষ্ঠ থোগার্োগ জছডর্ প্রছক্রযাগুর্ো পেোর্োিনা করুন। দূরত্ব বাডার্নার জনয সংর্শািন
করার উপাযগুর্ো ছিছহ্নর্ করুন।
থেখার্ন সম্ভব নয, কমীর্ের ঘছনষ্ঠ থোগার্োর্গ বযয করার সময হ্রাস করুন এবং অনযানয ছনযন্ত্রণ বযবস্থ্া প্রর্যাগ করুন।
উোহরণ স্বরূপঃ
▪ থে থকানও সময থকানও জাযগায মানর্ষর সংখযা হ্রাস করুন
▪ শুরু, থশষ এবং ছবরছর্ ছভন্ন ছভন্ন সমর্য ছেন
▪ কার্জর জাযগাগুর্ো কমের্ক্ষর্ের ছবছভন্ন জাযগায বা অেসাইর্ট সছরর্য ছেন
▪ একই ছশের্ট বা ছনছেে ষ্ট অঞ্চর্ে কাজ কর্র এমন েেগুছের্র্ আোো কমী ছবর্বিনা করুন থে েেগুছের ছনজস্ব খাবার্রর জাযগা বা
ছবরছর্ সছবিা োকর্র্ পার্র, এবং
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▪

প্রছর্টি কমীর ছনজস্ব সরঞ্জাম বা েন্ত্রপাছর্ রর্যর্ছ র্া ছনছির্ করুন।

অরবরর্ পর্ম াক্ষ াচিা এবং পর্ম ক্ষবেণ
পের্ক্ষপগুর্ো অনসরণ করা হর্ে এবং কােেকর োকর্ছ র্া ছনছির্ করর্র্ শারীছরক দূরত্ব পেের্বক্ষণ ও পেোর্োিনা করুন।
শারীছরক দূরত্ব বযবস্থ্াগুর্ো েছে নর্ন স্বাস্থ্য এবং সরক্ষা ঝুঁ ছক প্রবর্ে ন কর্র, থেমন থোগার্োর্গর উপর প্রভাব থের্ে বা কম সংখযক কমী
দ্বারা কাজ করার্র্ হয, আপনার থসই ঝুঁ ছকগুর্োরও বযাবস্থ্া করর্র্ হর্ব।

আরও র্র্য
COVID-19 এবং কমের্ক্ষর্ে স্বাস্থ্য এবং সরক্ষা সম্পর্কে আরও র্র্েযর জনয থসে ওযাকে অর্েছেযা ওর্যবসাইট-এ োন।
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