COVID-19-ഉം ജ ോലിസ്ഥലത്തെ ആജരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ത്തെട്ടിടവും നിർമ്മോണജേഖലയും
വർക്ക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി നിയമങ്ങൾ അനുേരിച്ച്, സ ോലിസ്ഥലഹത്ത ഹ ോഴിലോളികളുഹെയുും
മറുള്ളവരുഹെയുും ആസരോഗ്യവുും േുരക്ഷയുും പരിപോലിക്കോൻ ഹ ോഴിലുെമകൾക്ക് കെമയുണ്ട്. ഒരു ഹ ോഴിലുെമഹയന്ന
നിലയിൽ, സ ോലിസ്ഥലഹത്ത അപകെേോധ്യ കൾ നിങ്ങൾ ിരിച്ചറിസയണ്ട ുും, േോധ്യമോകുന്നിെസത്തോളും ആ
അപകെേോധ്യ കൾ ഇല്ലോ ോക്കുകസയോ കുറയ്ക്കുകസയോ ഹെസേണ്ട ുമുണ്ട്.
COVID-19 മോയി ബന്ധഹെട്ട ആസരോഗ്യ, േുരക്ഷോ കോരയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഹ ോഴിലോളികളുമോയി െർച്ച ഹെസേണ്ട
നിങ്ങൾ ീരുമോനഹമെുക്കുന്ന ിന് മുമ്പ് അഭിപ്പോയങ്ങൾ പ്പകെിെിക്കോൻ ഹ ോഴിലോളികഹള അനുവദിക്കുക.

ോണ്.

ശോരീരിെ അെലം പോലിക്കൽ
ഹ

ോഴിലോളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

് 1.5 മീറർ അകലും പോലിക്കോൻ നിങ്ങൾ ആവുന്നഹ

ല്ലോും ഹെേണും, ഉദാഹരണത്തിന് :

ശോരീരിക ഇെഹപെലുകൾ പരിമി ഹെെുത്തുക - സഫ്റോൺ അഹല്ലങ്കിൽ സറഡിസയോ സപോലുള്ള മറ് രീ ികൾ
ഉപസയോഗ്ിച്ച് ആശയവിനിമയും നെത്തുക
സ ോലിസ്ഥലഹത്ത ഹ ോഴിലോളികളുഹെ എണ്ണും പരിമി ഹെെുത്തുക
ഷിഫ്റ്റുകൾ AM, PM എന്നിങ്ങഹന ിരിക്കുക
ഓസരോ ദിവേവുും പൂർത്തിയോസക്കണ്ട സ ോലികളുഹെ എണ്ണും കുറയ് ക്കുക
േോധ്യമോകുന്നിെത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സ ോലി ഹെേോൻ അനുവദിക്കുക
ശോരീരികമോയ അകലും നിലനിർത്തുന്ന ിന് സ ോലിസ്ഥലത്ത് നെെോ കൾ ഉണ്ടോക്കുക
ഭക്ഷണും, ഇെസവളകൾ എന്നിവ ഉൾഹെഹെ ഒരു സ്ഥലഹത്ത ഹ ോഴിലോളികളുഹെ എണ്ണും കുറയ്ക്കുക, സപ്ബക്ക്
റൂമുകളിൽ ഫ്റർണിച്ചറുകൾ അകറി ഇെുക
േോധ്യമോകുന്നിെത്ത് ഓൺലലൻ മീറിുംഗ്ുകൾ നെത്തുക, അ ിന് കഴിയിഹല്ലങ്കിൽ, അവ ുറസ്സോയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ നെത്തുക, ഹ ോഴിലോളികൾ മ്മിൽ കുറഞ്ഞ ് 1.5 മീറർ പോലിക്കുും വിധ്ും
അനിവോരയമല്ലോത്ത പരിശീലനും മോറി വയ്ക്കുക
സ ോലിസ്ഥലത്തിന് െുറുും ശോരീരിക അകലും പോലിക്കുന്ന ിഹനക്കുറിച്ചുള്ള അെയോളങ്ങൾ വയ്ക്കുക

ശോരീരിക അകലും പോലിക്കുന്ന ിൻഹറ ഫ്റലമോയി േുംഭവിക്കുന്ന ആസരോഗ്യ, േുരക്ഷോ അപകെേോധ്യ
ആശയവിനിമയത്തിൻഹറ പ്പഭോവും) നിങ്ങൾ നിയപ്രിസക്കണ്ട ുണ്ട്.

കൾ (ഉദോ.

ആജരോഗ്യ പരിജശോധനെളും ഏെോന്തവോസവും
നിങ്ങളുഹെ ഹ

ോഴിലോളികൾക്ക് പനി സപോലുള്ള COVID-19 ൻഹറ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉസണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.

എല്ലോ ഹ ോഴിലോളികസളോെുും അവർ സ ോലിസ്ഥലത്തോഹണങ്കിലുും അഹല്ലങ്കിലുും അവർക്ക് ഇവയുഹണ്ടങ്കിൽ അ
നിങ്ങസളോെ് പറയുവോൻ നിർസേശിക്കുക:
•
•
•

്

ഏഹ ങ്കിലുും സരോഗ് ലക്ഷണങ്ങൾ
COVID-19 ഉണ്ടോസയക്കോവുന്ന ഒരു വയക്തിയുമോയി (COVID-19 ഉഹണ്ടന്ന് േുംശയിക്കുന്ന വയക്തിയുമോയി, ഇ
ഹെസ്റ്റ് ഹെയ്ത ിട്ടിഹല്ലങ്കിൽ കൂെി) േമ്പർക്കും പുലർത്തി
സരോഗ്ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മഹറോരു ഹ ോഴിലോളിഹയ കോണുക

സരോഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ കോണിക്കുന്നുഹണ്ടങ്കിൽ ഹ

ോഴിലോളികഹള സ ോലി ഹെേിക്കുന്ന

് നിർത്തുക.

വൃെിയോക്കൽ
ഒരു സേോെ് അഹല്ലങ്കിൽ അണുനോശിനി ഉപസയോഗ്ിച്ച് പ
•
•
•
•

ിവോയി വൃത്തിയോക്കുക:

പ ിവോയി സ്പർശിക്കുന്ന ഉപരി ലങ്ങൾ - ഉപകരണങ്ങൾ, ലിഫ്റ്റുകൾ, സെോസ്റ്റുകൾ, െോൻഹപ്െയ്ലുകൾ,
വോ ിലുകൾ
ഗ്ലോേുകളുും സഫ്റോണുകളുും സപോലുള്ള വയക്തിഗ് ഇനങ്ങൾ
െൂൾേ് സപോലുള്ള സ ോലിക്കോയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
സ ോലിസ്ഥലഹത്ത േൗകരയങ്ങൾ

ഉപസയോഗ്ിച്ച സശഷും ഉെഹന

ഹന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയോക്കോൻ ഹ

വൃത്തിയോക്കുന്ന ആരുും ഇ

് ഹെേണും:

ോഴിലോളികഹള പരിശീലിെിക്കുക.
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ുവഹര

•
•

കേുറകൾ ധ്രിക്കുക
കേുറകൾ ധ്രിക്കുന്ന
ഉപസയോഗ്ിക്കുക

ിന് മുമ്പുും സശഷവുും ആൽക്കസെോൾ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള െോൻഡ് േോനിലറേർ

ഹ ോഴിലോളികൾക്ക് ഉപസയോഗ്ിച്ച െിഷയൂകൾ സപോലുള്ള െവറുകളുും മോലിനയങ്ങളുും ഉസപക്ഷിക്കുവോൻ അെെുള്ള
െവറുകുട്ടകൾ ഉണ്ടോയിരിക്കണും.

ശുചിത്വ പരിപോലനം
ഹ

ോഴിലോളികൾ നല്ല ശുെി
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

വും പരിപോലിസക്കണ്ട

ുണ്ട്:

െുമയുും ുമ്മലുും ലകമുട്ട് അഹല്ലങ്കിൽ െിഷയു ഹകോണ്ട് മൂെൽ
െിഷയൂകൾ ശരിയോയി നിർമോർ നും ഹെേൽ
ഭക്ഷണും കഴിക്കുന്ന ിന് മുമ്പുും സശഷവുും സെോയ്ലറിൽ സപോയ ിനു സശഷവുും ഉൾഹെഹെ കുറഞ്ഞ ് 20
ഹേക്കൻഡ് സനരും സേോെുും ഹവള്ളവുും ഉപസയോഗ്ിച്ച് ലക കഴുകലുും, നനവ് പൂർണ്ണമായുും മാറുന്നത് വരര
തുടയ്കലുും
ആൽക്കസെോൾ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള െോൻഡ് േോനിലറേറുകൾ ഉപസയോഗ്ിക്കൽ
എല്ലോ ദിവേവുും ശരീരും, മുെി (മുഖഹത്ത സരോമങ്ങൾ ഉൾഹെഹെ), വേ്പ് ങ്ങൾ എന്നിവ നന്നോയി കഴുകൽ
മറുള്ളവരിൽ നിന്ന് 1.5 മീററിൽ കൂെു ൽ അകലും പോലിക്കൽ
അേുഖമുഹണ്ടങ്കിൽ വ ീട്ടിൽ ഇരിക്കൽ
ങ്ങളുഹെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്ന ് ഒഴിവോക്കുക
ലകഹകോെുക്കുന്ന ുും മറ് ശോരീരിക സ്പർശങ്ങളുും ഒഴിവോക്കുക
ുെുന്ന ് ഒഴിവോക്കുക
േിഗ്രറ് കുറികൾ ബിന്നിൽ ഇെുക

നിങ്ങളുഹെ വോഷ് റൂും േൗകരയങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള ോയിരിക്കണും കൂെോഹ സേോെുും ഹവള്ളവുും സെോയ് ലറ് സപെറുും
ഉണ്ടോയിരിക്കണും. ഹ ോഴിലോളികൾക്ക് ഉപസയോഗ്ിക്കോൻ ആൽക്കസെോൾ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള െോൻഡ് േോനിലറേർ
ലഭയമോക്കുക.

ജ ോലിസ്ഥലെ് എെുന്ന ത്തെലിവറിക്കോരും േറ്റ് െരോറുെോരും
സ ോലിസ്ഥലസത്തക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ ആവശയമാരണങ്കിൽ:
•
•
•
•
•

നിങ്ങൾ ലേറിലോയിരിക്കുസമ്പോൾ നിങ്ങളുഹെ ആവശയക കൾഹക്കോെും വയക്തമോയ നിർസേശങ്ങൾ നൽകുക
ഇെഹപെുന്ന ഹ ോഴിലോളികളുഹെ എണ്ണും കുറയ് ക്കുക
ഹഡലിവറികൾ ലകകോരയും ഹെയ്ത ിനുസശഷും ഉപസയോഗ്ിക്കുന്ന ിന് ആൽക്കസെോൾ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള
െോൻഡ് േോനിലറേർ ഉണ്ടോയിരിക്കുക
വരുന്ന പ്െക്ക് ലപ്ഡവർമോസരോെ് വോെനങ്ങളിൽ ുെരോൻ നിർസദശിക്കുക
ഇലക്സപ്െോണിക് സപെർവർക്കുകൾ ഉപസയോഗ്ിക്കുകയുും മറുള്ളവസരോെ് ആവശയഹെെുകയുും ഹെേുക
ഒെുകൾക്ക് ബദലുകൾ കഹണ്ടത്തുക

െൂടുത്ൽ വിവരങ്ങൾ
സ ോലിസ്ഥലഹത്ത ആസരോഗ്യഹത്തയുും േുരക്ഷഹയയുും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്, 'സേഫ്റ് വർക്ക് ഓേ്സപ്െലിയ' എന്ന
ഹവബ്ലേറ് േന്ദർശിക്കുക.
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