ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആജരോഗ്യവുും സുരക്ഷയുും - ശോരീരിക അകലും
ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെ ജ ാലി തെയ്യുന്നെ് ജകാവിഡ്-19 വവറസുമായി
സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർതെടാനുള്ള സാധ്യെ വർദ്ധിെിക്കുന്നു.
ജ ാലിസ്ഥലങ്ങളിൽ പണിതയടുക്കുനവർ ഉൾതെതടയുള്ള എല്ലാവർക്കുമുള്ള,
ആജരാഗ്യവുമായി ബന്ധതെട്ട നിലവിതല ഉപജേശം, സാധ്യമാകുന്നിടതത്തല്ലാം, ശാരീരിക
അകലം പാലിക്കൽ നടപടികൾ നടെിലാക്കണം എന്നൊണ്.

ജകാവിഡ്-19 മായി ബന്ധതെട്ട ആജരാഗ്യവും സുരക്ഷയും ആയി ബന്ധതെട്ട
കാരയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജ ാലിക്കാരുമായും ആജരാഗ്യവും സുരക്ഷയും ആയി
ബന്ധതെട്ട പ്പെിനിധ്ികളുമായും കൂടിയാജലാെിക്കണം.
ശാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ എന്നാൽ എന്താണ്?
സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് (സവന്തം കുടുംബത്തിന് പുറത്ത്)
കുറഞ്ഞെ് 1.5 മീറ്റതറങ്കിലും അകലം പാലിക്കണം.
ഒരു സമയം ജ ാലിസ്ഥലത്ത് തമാത്തം എപ്െ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാതമന്ന കാരയത്തിൽ െില
സംസ്ഥാനങ്ങളില ം പ്രദേശങ്ങളില ം നിയപ്ന്തണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
തൊഴിലുടമകൾക്ക് ജ ാലിസ്ഥലത്ത് എതന്താതക്ക ശാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ നടപടികൾ
നടെിലാക്കാൻ കഴിയും?

ജലഔട്ട്
ശാരീരിക അകലം പാലിക്കതെടുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറൊക്കുന്നെിന് നിങ്ങൾ ജ ാലിസ്ഥലതത്ത
ജലഔട്ടും നിങ്ങളുതട വർക്ക്ജലാകളും പുനർരൂപകൽെന തെജയ്യണ്ടെുണ്ട്. േൂരം പാലിക്കൽ
ആവശയകെകൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിതക്കാടുക്കുന്നെിന് െറയിജലാ െുവരിജലാ
അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നെ് പരിഗ്ണിക്കുക.
ജ ാലിസ്ഥലത്തിതെ ഭൗെിക ജലഔട്ട് മാറ്റുന്ന കാരയം പരിഗ്ണിക്കുകയാതണങ്കിൽ, സാധ്ാരണ
ജ ാലി സാഹെരയങ്ങളിലും അടിയന്തിര സാഹെരയങ്ങളിലും ജ ാലിസ്ഥലത്ത്
പ്പജവശിക്കാനും പുറത്തുകടക്കാനും സുരക്ഷിെമായി സഞ്ചരിക്കാനും നിങ്ങളുതട
ജ ാലിക്കാതര അനുവേിക്കുന്ന െരത്തിലായിരിക്കണം ജലഔട്ട്.

മീറ്റിംഗ്ുകളും പരിശീലനവും
ജ ാലിക്കാരുതട ഒത്തുജെരലുകൾ ആവശ്യ്യമായ സാഹെരയങ്ങളിൽ, തടലി
ജകാൺഫറൻസിംജഗ്ാ വീഡിജയാ ജകാൺഫറൻസിംജഗ്ാ ജപാലുള്ള മുഖാമുഖമല്ലാത്ത
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപജയാഗ്ിക്കുക.
മുഖാമുഖമല്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സാധ്യമതല്ലങ്കിൽ, മീറ്റിംഗ്് സമയവും ആളുകളുതട എണ്ണവും
പരിമിെതെടുത്തുക.
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ആളുകൾ െമ്മിൽ കുറഞ്ഞെ് 1.5 മീറ്റർ അകലം ഉതണ്ടന്ന് ഉറൊക്കുക. ജ ാലിസ്ഥലത്തിതെ
ഉള്ളിലാതണങ്കിൽ, ജവണ്ടപ്െ വായുസഞ്ചാരമുതണ്ടന്ന് ഉറൊക്കുക.

ജ ാലിസ്ഥലതത്ത സംവിധ്ാന സൗകരയങ്ങൾ
ഫർണിച്ചറുകൾ െമ്മിൽ നല്ല അകലം ഉതണ്ടന്ന് ഉറൊക്കുക, നിശ്ചിെ സമയത്ത് ജ ാലിക്കാർ
തപാെു ഇടങ്ങൾ ഉപജയാഗ്ിക്കുന്ന, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണ ഇടജവളകൾ ജപാലുള്ള
സമയങ്ങളിൽ ജ ാലിക്കാരുതട എണ്ണം കുറയ്ക്കുക.
ലിഫ്റ്റുകളിൽ, സാധ്യതമങ്കിൽ, ജ ാലിക്കാർ 1.5 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുന്നുതവന്ന് ഉറൊക്കുക.
ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നെുമായി ബന്ധതെട്ട അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക. ജസഫ്
വർക്ക് ഓസ്ജപ്ടലിയ തവബ്വസറ്റിൽ ഇത്തരം നിരവധ്ി ദരാസ്റ്ററ കളിദലക് ം
സാധനസാമപ്രികളിദലക് ം ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
പ്പജെയക സംവിധ്ാന സൗകരയങ്ങൾ നൽകുന്ന കാരയം പരിഗ്ണിക്കുക, ഉോഹരണത്തിന്
ജ ാലിക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും പ്പജെയക ബാത്ത്റൂമുകൾ ഏർതെടുത്തുക.

തഡലിവറികളും കരാറുകാരും സന്ദർശകരും
ഓൺവസറ്റിൽ ആയിരിതക്ക പാലിജക്കണ്ട ആവശയകെകൾ എതന്താതക്കയാതണന്നെിതന
കുറിച്ച് ജ ാലിസ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വയക്തമായ നിർജേശങ്ങൾ നൽകുക.
ഉോഹരണത്തിന്, വാഹനങ്ങളിൽ െതന്ന െുടരുന്നെും ബന്ധതെടാൻ തമാവബൽ ജഫാൺ
ഉപജയാഗ്ിക്കുന്നെും ഇലക്ജപ്ടാണിക് ജപെർവർക്കുകൾ ഉപജയാഗ്ിക്കുന്നെും ജപാലുള്ള
നിജേശങ്ങൾ.
തഡലിവറികളുമായും കരാറുകാരുമായും ഇടതപടുന്ന ജ ാലിക്കാരുതട എണ്ണം കുറയ്ക്കുക.
തഡലിവറികൾ വകകാരയം തെയ്തെിനുജശഷം വകകൾ കഴുകുന്നെിനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ
ഉതണ്ടജന്നാ, സാധ്യമതല്ലങ്കിൽ, ആൽക്കജഹാൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാൻഡ്
സാനിവറ്റസർ ലഭയമാതണജന്നാ ഉറൊക്കുക.

എതെ ജ ാലിക്കാർക്ക് ജ ാലി തെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാൻ
കഴിയില്ല, ഇെിനർത്ഥം അവർ ജ ാലി തെയ്യാൻ പാടിതല്ലന്നാജണാ?
ജ ാലിസ്ഥലത്ത് എല്ലായ്ജൊഴും 1.5 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുന്നെ് ജ ാലിക്കാർക്കും
മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാ സമയത്തും സാധ്യമാകണം എന്നില്ല.
ഇൊണ് സാഹെരയതമങ്കിൽ, ജ ാലി പൂർത്തിയാജക്കണ്ടെുജണ്ടാ എജന്നാ ഈ ജ ാലി ജവതറാരു
സമയജത്തക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയുജമാ എജന്നാ പരിഗ്ണിക്കുക.
ജ ാലി പൂർത്തിയാജക്കണ്ടെുതണ്ടങ്കിലും ജ ാലിക്കാർ അടുത്ത സമ്പർക്കം
പുലർജത്തതണ്ടങ്കിലു, ആജരാഗ്യവും സുരക്ഷയും ആയി ബന്ധതെട്ട അപകടസാധ്യെകൾ
ഇല്ലാൊക്കുന്നെിജനാ കുറയ്ക്കുന്നെിജനാ എതന്താതക്ക തെയ്യാനാകുതമന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ
തൊഴിലുടമകൾ ഒരു അപകടസാധ്യൊ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം.
അടുത്ത സമ്പർക്കം ജവണ്ട ജ ാലികൾ തെയ്യുന്നെ് പ്പാജയാഗ്ികവും സുരക്ഷിെവും
ആകുന്നിടത്ത്, അത്തരം ജ ാലികളും പ്പപ്കിയകളും അവജലാകനം തെയ്യുക. ജ ാലിക്കാർ
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െമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിെിക്കുന്നെിന് ഇത്തരം ജ ാലികൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നെിനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങൾ കതണ്ടത്തുക.
ഇെ് സാധ്യമല്ലാത്ത സാഹെരയങ്ങളിൽ, ജ ാലിക്കാർ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന സമയം
കുറയ്ക്കുകയും മറ്റ് നിയപ്ന്തണ നടപടികൾ നടെിലാക്കുകയും തെയ്യുക.
ഉോഹരണത്തിന്:
▪ ഏെ് സമയത്തും ഒരു ഇടത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യെയുള്ള ആളുകളുതട എണ്ണം
പരിമിെതെടുത്തുക
▪ വിപ്ശമ ജവളകൾ അനുവേിക്കുന്നെ് വയെയസ്ത സമയങ്ങളിൽ ആക്കുക
▪ ജ ാലികൾ ജ ാലിസ്ഥലത്തിതെ ജവതറജവതറ ഭാഗ്ങ്ങളിൽ ആക്കുക അതല്ലങ്കിൽ
ഓഫ്വസറ്റിജലക്ക് മാറ്റുക
▪ ഒജര ഷിഫ്റ്റിജലാ ഒരു പ്പജെയക ഇടത്തിജലാ പ്പവർത്തിക്കുന്ന ടീമുകളായി ജ ാലിക്കാതര
ജവർെിരിക്കുക - ടീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെിന് അവരവരുതട ഇടങ്ങജളാ വിപ്ശമ
സംവിധ്ാനങ്ങജളാ നൽകാനാവുജമാ എന്ന കാരയം പരിഗ്ണിക്കുക, ഒെം
▪ എല്ലാ ജ ാലിക്കാർക്കും അവരുജടൊയ എകയുപ്തമന്റുകജളാ ഉപകരണങ്ങജളാ ഉതണ്ടന്ന്
ഉറൊക്കുക.

െുടർന്നുതകാണ്ടിരിക്കുന്ന അവജലാകനവും നിരീക്ഷണവും
മുൻകരുെലുകൾ പാലിക്കുന്നുതണ്ടന്ന് ഉറൊക്കുന്നെിനും മുൻകരുെലുകൾ ഫലപ്പേമായി
പരിപാലിക്കുന്നെിനും ശാരീരിക അകലം നിരീക്ഷിക്കുക, അവജലാകനം തെയ്യുക.
ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നെ് ആജരാഗ്യവും സുരക്ഷയും ആയി ബന്ധതെട്ട പുെിയ
അപകടസാധ്യെകൾ തകാണ്ടുവരുന്നുതണ്ടങ്കിൽ, അൊയെ് ഇെ് ജ ാലിക്കാരുതട
ആശയവിനിമയതത്ത ബാധ്ിക്കുകജയാ ജ ാലി തെയ്യുന്നെിനുള്ള ആളുകളുതട ജശഷിതയ
ബാധ്ിക്കുകജയാ തെയ്യുന്നുതണ്ടങ്കിൽ, അത്തരം അപകടസാധ്യെകളും നിങ്ങൾ വകകാരയം
തെജയ്യണ്ടെുണ്ട്.

കൂടുെൽ വിവരങ്ങൾ
ജകാവിഡ്-19-തന കുറിച്ചും ജ ാലിസ്ഥലതത്ത ആജരാഗ്യതത്ത കുറിച്ചും സുരക്ഷതയ
കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുെൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ‘ദസഫ് വർക്് ഓസ്ദപ്േലിയ’ എന്ന
തവബ്വസറ്റിജലക്ക് ജപാകുക.
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