COVID-19 અને કાર્ય આરોગ્ર્ અને સલામતી – નાના ધંધા
જોખમન ં મ ૂલર્ાંકન અને સંચાલન કરવ ં
COVID-19એ આપણી જીવવાની અને કામ કરવાની પદ્ધતિ બદલી નાખી છે . પરં ત ુ નાના ધંધાઓની
દુ તનયા ચાલ્યા કરે છે .
નાના ધંધાઓ માટેન ુ ં COVID-19 કાયય આરોગ્ય અને સલામિીના જોખમનુ ં મ ૂલ્યાંકન, િમારા પોિાના

માટે, િમારા કમયચારીઓ માટે અને ગ્રાહકો માટે રહેલ જોખમોને ઓળખી અને િેન ુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા
માટેન ુ ં એક આવશ્યક પગલું છે .

જ્યારે જોખમનુ ં મ ૂલ્યાંકન હાથ ધરી રહ્યા હો, ત્યારે િમારી જાિને પ ૂછો:
•

જોખમો શુ ં છે ?

•

િેનાથી કોઇને શુ ં નુક્શાન થઇ શકે છે અને િે થવુ ં કેટલું સંભવ છે ?

•

જોખમ કયા સ્િરનુ ં છે ?

•

જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવા હું શુ ં કરી શકુ ં?

•

તનયંત્રણના પગલાં કામ કરી રહ્યાં છે , િેની ખાિરી કરવા અને નવા જોખમો શોધિાં રહેવા
માટે, જોખમની સમીક્ષા અને દે ખરે ખ કેવી રીિે કરવામાં આવશે?

જોખમનુ ં વ્યવસ્થાપન સિિ ચાલુ રહે છે – COVID – 19ને લીધે ઊભા થયેલ કોઇ પણ નવા અથવા
બદલાયેલા જોખમો, જેમકે ગ્રાહકોની આક્રમકિા, કામ વધી જવુ ં અથવા એકલા રહીને કામ કરવાના
જોખમનુ ં મ ૂલ્યાંકન સુતનતિિ કરિા રહેશો.

િમારે િમારા કામદારો સાથે વાિચીિ કરવી જ જોઇએ. િમે ભેગા મળીને જોખમો ઓળખી અને િેમનુ ં
વ્યવસ્થાપન કેવી રીિે કરવુ,ં િે નક્કી કરી શકો છો.
ચાલો, આપણે બધા નાના ધંધાઓની દુ તનયા ચાલિી રાખીએ. વધુ માહહિી માટે, આ વેબસાઇટ પર
જશો - safeworkaustralia.gov.au.
શારીરરક અંતર જાળવી રાખો
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જ્યારે બીજાના નજીકના સંપકય માં રહીને કામ કરિા હોઇએ, ત્યારે COVID – 19ના સંપકય માં આવવાનુ ં
જોખમ વધે છે . જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, શારીહરક અંિર જાળવી રાખો.
નીચેન ુ ં ધ્યાનમાં લો:
•

કામના સ્થળની ભૌતિક રચના બદલવી.

•

રૂબરૂ ન હોય િેવી સભાઓ રાખવી.

•

બધા ઉપયોગ કરિા હોય, િેવા તવસ્િારોમાં જે િે સમયે લોકોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવો.

•

કિારો અને ગ્રાહકોની સંખ્યાનુ ં સંચાલન કરો.

અને જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, મુલાકાિો વચ્ચે સમય રાખો જેથી શારીહરક આદાન-પ્રદાન મયાયહદિ થઇ શકે
અને કામદારો પાસે િેમના પોિાના સાધનો અથવા ઓજારો હોય િે સુતનતિિ કરો.

COVID – 19 તવષે ઉદ્યોગ – તવતશષ્ટ માગયદશયન માટે, અહહિં જશો safeworkaustralia.gov.au.
તમારા કામના સ્થળને સાફ કરો
જ્યારે િેનો ચેપ લાગ્યો હોય િેવી વ્યક્ક્િને ખાંસી અથવા છીંક આવે, ત્યારે પેદા થિા સ ૂક્ષ્મ ટીપાં
મારફિે COVID-19 ફેલાય છે .

લોકો કીટાણુઓ લાગ્યા હોય િેવી સપાટીને સ્પશય કરીને COVID – 19નો ચેપ મેળવી શકે છે .
ઓછામાં ઓછં દૈ તનક ધોરણે િમારા કામના સ્થળની સફાઈ, સાબુ અને પાણીથી થાય િે સુતનતિિ કરો.
એકવાર સપાટી સાફ થઇ જાય પછી િમે િેને જતુમુ
ં ક્િ કરી શકો છો.
જે સપાટીઓનો વારં વાર સ્પશય થિો હોય િેની સફાઈને પ્રાથતમક્િા આપો.
જો િમારા કામના સ્થળે COVID – 19નો હકસ્સો બન્યો હોય િો, લોકો ત્યાં પાછા ફરી શકે િે પહેલાં
િમારા કામના સ્થળને સંપ ૂણય સાફ અને જતુમુ
ં ક્િ કરવુ ં પડશે.

COVID – 19 તવષે ઉદ્યોગ – તવતશષ્ટ માગયદશયન માટે, અહહિં જશો safeworkaustralia.gov.au.
સેફ વકય ઓસ્રેલલર્ા COVID – 19 વેબસાઇટ
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સેફ વકય ઓસ્રેલલયાએ નાના ધંધાઓને િેમની કાયય આરોગ્ય અને સલામિી તવષયક ફરજો સમજવા
અને COVID – 19થી ઊભા થઇ રહેલ જોખમોનુ ં વ્યવસ્થાપન કરવામાં મદદ માટે નવુ ં માગયદશયન
તવકસાવ્્ુ ં છે .

safeworkaustralia.gov.au પર, જોખમનુ ં મ ૂલ્યાંકન કેવી રીિે કરવુ,ં શારીહરક અંિર, સ્વચ્છિા,
સ્વસુરક્ષાના સાધનો, માનતસક સ્વાસ્્ય અને સફાઈ જેવા તવષયો પર માહહિી ઉપલબ્ધ છે .
િમારા નાના ધંધા અને ઉદ્યોગને સંબતં ધિ માહહિી િેમજ કાયયસ્થળ િપાસ સ ૂલચ અને પોસ્ટરો જેવા
વ્યવહારુ સંસાધનોને સરળિાથી શોધવા, સામગ્રીની િારવણીના સાધન (કંટેન્ટ હફલ્ટહરિંગ ટુલ)નો
ઉપયોગ કરો.

િમારા ઉદ્યોગ માટે ચોક્કસ માગયદશયન માટે, અત્યારે જ અહહિં ઓનલાઇન જશો safeworkaustralia.gov.au.
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