می فاصلہ رکھنا
کام پر صحت اور حفاظت – لوگوں ں
جب لوگ ایک دورسے ےک قریب رہ کر کام کریں تو  COVID-19ےس واسطہ ے
پڑن کا زیادہ خطرہ ہوتا ےہ۔
حالیہ صحت ےک ےلی ہدایات یہ ےہی کہ ہر شخص کو ،کام ےک مقام پر لوگوں کو بیھ ،جہاں بیھ ممکن ہو دورسوں ےس
فاصلہ ر ے
کھن پر عمل کرنا ہو گا۔
می ے
اپن کام پر کارکنوں اور صحت اور حفاظت ےک نمائندوں ےس مشورہ
آپ پر الزم ےہ کہ  COVID-19ےس متعلقہ معامالت ے
کریں۔

می فاصلہ ر ے
کھن ےس کیا مراد ےہ؟
لوگوں ں

(اپن گھر ےک افراد ےک عالوہ) کم از کم  1.5ر
جہاں ممکن ہو ،ہر شخص کو دورسوں ےس ے
میٹ فاصلہ رکھنا ہو گا۔
ر
می بیھ پابندیاں ہو سکت ےہی۔
می بیک وقت کام ےک مقام پر موجود لوگوں یک کل تعداد ےک سلسےل ے
کچھ سٹیٹس اور ےٹٹیٹیز ے

کھن ےک لی کونےس اقدامات نافذ کر ے
می فاصلہ ر ے
سکی ںہی؟
آجر کام ےک مقام پر لوگوں ں
ں
ڈیزائن
یقیت ہو جا ے
می فاصلہ رکھنا ے
ئ۔
ممکن ےہ آپ کو کام ےک مقام اور کام ےک طریقوں کو دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے تاکہ لوگوں ے
تقاض واضح ے
فرش یا دیواروں پر نشانات لگا کر فاصےل ےک ے
کرن پر غور کریں۔
ّ
چاہن کہ کارکن کام ےک مقام پر
می یہ انتظام ہونا
رہ ہوں تو آپ ےک ڈیزائن ے
ے
اگر آپ کام ےک مقام ےک مادی ڈیزائن کو بدل ے
می بیھ۔
می بیھ اور ہنگایم صورتحال ے
سکی ،کام ےک عام حاالت ے
سکی اور چل پھر ے
سکی ،نکل ے
بحفاظت داخل ہو ے

میٹنگی اور تربیت
ے
ملی یک بجا ے
عی ےضوری ہو ،روبرو ے
جہاں عمےل کا اکٹھے ہونا ے ے
ئ دورسے طریق استعمال کریں جیےس ٹییل کانفرنسنگ یا وڈیو
کانفرنسنگ۔
ے
کھی۔
اگر روبرو مالقات ےک سوا کوئ دورسا راستہ نہ ہو تو میٹنگ کا وقت اور لوگوں یک تعداد محدود ر ے
یقیت بنائی کہ لوگوں ےک درمیان کم از کم  1.5ر
یہ ے
میٹ کا فاصلہ ہو۔ اگر آپ عمارت ےک اندر ہوں تو ہوا کا مناسب گزر
ے
ے
بنائی۔
یقیت ے

کام ےک مقام پر سہولیات
فرنیچر ےک بیچ فاصلہ رکھی اور کیس بیھ وقت می مشٹکہ حصوں کو استعمال ے
کرن واےل کارکنوں یک تعداد کم کر دیں،
ے
ے
ے
می دیں۔
جیےس مختلف کارکنوں کو کھائ کا وقفہ مختلف اوقات ے
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اگر ممکن ہو تو لفٹ می کارکنوں ےک درمیان کم از کم  1.5ر
میٹ کا فاصلہ ے
بنائی۔
یقیت ے
ے
ر
می فاصلہ ر ے
پوسٹز اور وسائل
لگائی۔  Safe Work Australiaیک ویب سائیٹ پر بہت ےس
کھن یک ہدایات ےک سائن ے
آپس ے
ےک لنکس موجود ےہی۔
ئ فراہم ے
کارکنوں اور مالقاتیوں ےک لی الگ الگ سہولیات جیےس الگ غسلخا ے
کرن پر غور کریں۔
ے

کانٹ ر
سامان یک ڈیلیوری ،ر
یکٹز اور مالقاتیوں یک آمد

ی
کام ےک مقام پر آ ے
موجودیک ےک دوران آپ کیا ے
تقاض کرن ےہی۔
ئ واےل ہر شخص کو واضح ہدایات دیں کہ اس مقام پر اس یک
اپت گاڑی می رہ ،رابطہ ے
کرن ےک لی موبائل فون استعمال کرے اور ر
مثال ےک طور پر یہ کہ وہ ے
الیکٹانک کاغذات استعمال
ے
ے
ے
کرے۔
ے
ر ر
کھی۔ یہ ے
بنائی کہ سامان یک
یقیت ے
سامان یک ڈیلیوری اور کانٹیکٹز ےک ساتھ کام کرن واےل کارکنوں یک تعداد کم ےس کم ر ے
ے
ے
دھون یک سہولیات موجود ہوں ،یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو الکحل ےس بنے
می ہاتھ
ڈیلیوری وصول کرن والوں ےک ےلی بعد ے
ہینڈ سینیٹائزر کا انتظام کریں۔

ے
ے
ے
سکی ،کیا اس کا مطلب یہ ےہ کہ وہ
نہی رکھ
ں
می فاصلہ برقرار ں
میے کارکن کام کرت ہوت آپس ں
ے
نہی کر سکی؟
کام ں
ر
نہی ہو گا۔
می  1.5میٹ کا فاصلہ رکھنا ممکن ے
کارکنوں اور دورسے لوگوں ےک ےلی کام ےک مقام پر ہمیشہ آپس ے
اگر ایسا ہو تو غور کریں کہ آيا ایک کام مکمل کرنا ےضوری ےہ یا اےس کیس اور وقت پر رکھا جا سکتا ےہ۔
اگر کام مکمل کرنا ےضوری ہو اور اےس ے
کرن ےک ےلی کارکنوں کو ایک دورسے ےک قریب ہونا پڑے تو آجروں کو ہمیشہ یہ ےط
ے
ے
چاہن کہ وہ صحت اور حفاظت ےک خطرات کو ختم یا کم ےس کم کرن ےک ےلی کیا کر سکی
کرن ےک ےلی خطرات کو جانچنا
ے
ےہی۔
ا
نظرثائ کریں۔ فاصلہ بڑھا ے
ے
ئ یک غرض ےس ان
جہاں یہ عمل ممکن اور محفوظ ہو ،قر ییت واسےط واےل کاموں اور کارروائیوں پر
می تبدییل ےک طریق دریافت کریں۔
ے
ر
می گزارنا پڑے اور کنٹول ےک دورسے اقدامات نافذ
قریت واسےط ے
جہاں یہ ممکن نہ ہو ،وہ وقت کم کر دیں جو کارکنوں کو ی
کریں۔
مثال ےک طور پر:
می موجود لوگوں یک تعداد کم ےس کم کر دیں
▪ کیس بیھ وقت ایک یہ حےص ے
▪ کام ررسوع اور ختم ے
کرن اور ے
وقق ے
لین ےک ےلی مختلف کارکنوں ےک مختلف اوقات ےط کریں
می یا سائیٹ ےک عالوہ کیس اور جگہ منتقل کریں
▪ کاموں کو سائیٹ ےک مختلف حصوں ے
ے
می بانٹ کر الگ الگ کریں – غور کریں
می کام کرن واےل کارکنوں کو ٹیموں ے
▪ ایک یہ شفٹ یا ایک مخصوص حےص ے
اپن کھا ے
ئ ےک لی الگ مقامات یا وقفہ ے
کہ کیا ٹیموں کو ے
لین یک الگ سہولیات مل سکت ےہی ،اور
ے
ے
بنائی کہ ہر کارکن ےک پاس اس کا اپنا سازوسامان یا اوزار ہوں۔
▪
یقیت ے
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مسلسل نظر ے
ثان اور نگر ےان
ے
ے
می فاصلہ ر ے
رہی تاکہ یہ ے
یقیت ہو کہ اقدامات پر عمل کیا جا رہا ےہ اور
می نگرائ اور نظرثائ کرن ے
کھن ےک سلسےل ے
لوگوں ے
یہ اب بیھ مؤثر ےہی۔
اگر فاصلہ ر ے
کھن ےک اقدامات یک وجہ ےس صحت اور حفاظت ےک ےنی خطرات پیدا ہون ہوں ،جیےس کمیونیکیشن متاثر ہو یا
ی
ے
ے
ے
جائی تو آپ کو ان خطرات کو سنبھالی یک ضورت ہو یک۔
ایک کام کرن واےل لوگ کم ہو ے

مزید معلومات
می مزید معلومات ےک ےلی  Safe Work Australiaیک ویب سائیٹ
 COVID-19اور کام پر صحت اور حفاظت ےک بارے ے
دیکھی۔
ے
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