અને કામના સ્થળે આરોગ્ય અને સલામતી – ઇમારતો અને
બાાંધકામ

મોડેલ વર્ક હેલ્થ અને સેફ્ટી ર્ાયદા હેઠળ, ર્ામના સ્થળે ર્ામદારો અને બીજાઓના આરોગ્ય અને સલામતી

જળવાય તે જોવાની નોર્રીદાતાની ફરજ છે . નોર્રીદાતા તરીર્ે તમારે , ર્ામના સ્થળે રહેલ જોખમો શોધી ર્ાઢવા
જોઇએ, અને જયાાં શક્ય હોય તયાાં તે જોખમોને દૂ ર ર્રવા અથવા ઘટાડવા જોઇએ.

COVID-19ની બાબતમાાં આરોગ્ય અને સલામતી વવષે તમારે ર્ામદારોનો અભિપ્રાય લેવો જોઇએ. તમે વનર્કયો લો
તે પહેલાાં, ર્ામદારોને તેમનાાં માંતવ્યો જર્ાવવા દો.

શારરરીક અંતર
ર્ામદારોને એર્બીજાથી ઓછામાાં ઓછા ૧.૫ મીટર દૂ ર રાખવા, શક્ય હોય તે બધ ાં જ તમારે ર્રવ ાં જોઇએ,
ઉદાહરર્ તરીર્ે:
•

એર્બીજાની પ્રતયક્ષ હાજરીમાાં આવવાન ાં ઓછાં ર્રાવવ ાં – બીજી પદ્ધવતઓ જેવી ર્ે ફોન અથવા રે ડડયોના
ઉપયોગથી વાતચીત ર્રવી

•
•
•
•
•
•

સ્થળ ઉપર ર્ામદારોની સાંખ્યા મયાકડદત ર્રો
સવારની અને સાાંજની પાળીઓ જદી ર્રવી
રોજ પ ૂરા ર્રવાનાાં ર્ાયોની સાંખ્યા ઘટાડો

જયાાં શક્ય હોય તયાાં ઘરે થી ર્ામ ર્રવાન ાં ર્હેવ ાં

શાડરરીર્ અંતર રાખવા માટે આખા સ્થળ પર ચાલવાની પગથીઓ બનાવો

જમવાના અને વવરામનાાં સમય સમેત, એર્ સમયે એર્ સ્થળ પર ર્ામદારોની સાંખ્યા ઘટાડો, વવરામના
ઓરડામાાં બેઠર્ો-મેજ વગેરે દૂ ર-દૂ ર મર્ો

•

જયાાં શક્ય હોય તયાાં સિા ઓનલાઇન રાખો, ના શક્ય હોય તો, ખલ્લામાાં રાખો અને ર્ામદારોને
એર્બીજાથી ઓછામાાં ઓછા ૧.૫મીટર દૂ ર રાખો

•

આવશ્યર્ ના હોય તેવી તાલીમ મલતવી રાખો

•

ર્ામનાાં સ્થળ પર ચારેબાજ શાડરરીર્ અંતર વવષયર્ સ ૂચનો લગાડો

શાડરરીર્ અંતર થર્ી આરોગ્ય અને સલામતીના જે પર્ જોખમો(ઉ.દા. વાતચીત પર અસર) ઊિા થાય તેનો
તમારે ઉપાય ર્રવો પડશે.

આરોગ્યની તપાસ અને અલગ રાખવ ાં
COVID-19નાાં ભચન્હો જેવા ર્ે તાવ માટે તમારા ર્ામદારો પર દે ખરેખ રાખો.
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દરે ર્ ર્ામદારોને, તે ર્ામના સ્થળે હોય ર્ે ના હોય, તમને ર્હેવાની સ ૂચના આપો ર્ે, જો તેમને:
•

ર્ોર્ પર્ ભચન્હો જર્ાતા હોય

•

COVID-19 હોવાની શક્યતાવાળા વ્યક્તતના સાંપર્ક માાં આવ્યા હોય (COVID-19 હોવાની શક્યતાવાળા
વ્યક્તતની હજ તપાસ ન થઇ હોય તો પર્)

•

ભચન્હો જર્ાતાાં હોય તેવા બીજા ર્ામદારને જોવામાાં આવે, તો તમને જર્ાવે.

ર્ામદારોમાાં ભચન્હો જર્ાતા હોય તો તેમને ર્ામ ર્રતાાં અટર્ાવો.

સફાઇ
સાબ અને જતાં નાશર્થી વારાંવાર સાફ ર્રતા રહો:
•

વારાંવાર અડર્વામાાં આવતી સપાટીઓ – સાધનો, ભલફ્ટ, માલ ઉપર ચઢાવવાન ાં યાંત્ર, ટેર્ા માટે
પર્ડવાનો હાથો, બારર્ાાં

•

અંગત વસ્તઓ જેવી ર્ે ચશ્મા અને ફોન

•

ર્ામને લગતી વસ્તઓ જેમર્ે ઓજારો

•

સખાર્ારી પ ૂરી પાડતાાં સ્થળો

ઉપયોગ પછી તરત જ સાધનો સાફ ર્રવાની ર્ામદારોને તાલીમ આપો.
જે ર્ોઇ સફાઇ ર્રતા હોય તેમર્ે:
•

હાથનાાં મોજા પહેરવા

•

હાથનાાં મોજા પહેરતા પહેલાાં અને પછી આલ્ર્ોહોલ મખ્ય ઘટર્ હોય તેવ ાં હેન્ડસેવનટાઇઝર વાપરવ ાં જોઇએ

ર્ામદારો બગાડ અને ર્ચરો જેમર્ે, વાપરે લાાં ટીશ્્ ાં નાખી શર્ે તે માટે ઢાાંર્ર્ાાંવાળી ર્ચરાપેટી રાખો.

સ્વચ્છતા
ર્ામદારોએ સારી સ્વચ્છતા જાળવવી જોઇએ:
•
•
•

ખાાંસી અને છીંર્ો ર્ોર્ીમાાં અથવા ટીશ્્મ
ાં ાાં મોં રાખીને ખાવી
યોગ્ય રીતે ટીશ્્નો વનર્ાલ ર્રવો

સાબ અને પાર્ીથી ઓછામાાં ઓછી ૨૦ સેર્ન્ડ સધી, વારાંવાર તથા જમતાાં પહેલાાં અને પછી અને
શૌચાલયનો ઉપયોગ ર્યાક પછી હાથ ધોવા જોઇએ અને હાથને એર્દમ ર્ોરા ર્રી લેવા જોઇએ

•
•
•

આલ્ર્ોહોલ મખ્ય ઘટર્ હોય તેવ ાં હેન્ડસેનીટાઇઝર વાપરવ ાં

દરરોજ શરીર, વાળ (ચહેરા પરનાાં વાળ પર્) અને ર્પડાાં બરાબર ધોવા
બીજાઓથી ૧.૫મીટરથી વધ દૂ ર રહેવ ાં
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•
•
•
•
•

તભબયત સારી ના હોય તો ઘરે રહેવ ાં
તેમનાાં ચહેરાને અડર્વાન ાં ટાળવ ાં

હાથ મેળવવાન ાં અને બીજા શાડરરીર્ સાંપર્ક ર્રવાન ાં ટાળવ ાં
થર્ાં ૂ વાથી બચવ ાં

વસગરે ટના ઠાંઠા ર્ચરાપેટીમાાં નાખવા

તમારા શૌચાલયો સાફ હોવા જોઇએ અને તેમાાં સાબ, પાર્ી અને ટોયલેટ-પેપર હોવા જોઇએ. ર્ામદારોના ઉપયોગ
માટે આલ્ર્ોહોલવાળા હેન્ડસેવનટાઇઝર રાખો.

માલ ઉતારવા આવેલા અને કામના સ્થળે આવતા બીજા ઠેકેદારો
જો ર્ામનાાં સ્થળે મલાર્ાતો આવશ્યર્ હોય તો:
•

તેઓ તમારા સ્થળ પર હોય તયારે પાળવાની સ્પષ્ટ સ ૂચનાઓ, તમારી આવશ્યતતાઓ સાથે ઉપલ્્ધ
ર્રાવો

•

િાગ લેનાર ર્ામદારોની સાંખ્યા બને તેટલી ઘટાડો

•

માલ ઉતાયાક પછી વાપરવા માટે આલ્ર્ોહોલવાળાં હેન્ડસેનીટાઇઝર ઉપલ્્ધ ર્રાવો

•
•

મલાર્ાતી ખટારાનાાં ચાલર્ોને ખટારામાાં જ બેસી રહેવાની સ ૂચના આપો

ઇલેતરોવનર્ ર્ાગળીયા ર્રો અને સહીને બદલે વૈર્લ્લ્પર્ શક્યતાઓનો ઉપયોગ ર્રો અને બીજાને ર્રવાન ાં
ર્હો

વધ મારિતી
ર્ામના સ્થળે આરોગ્ય અને સલામતી બાબતમાાં માડહતી માટે, Safe Work Australia website પર જશો.
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