कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम:
काय�स्थलका साधारण आव�कताह� - सारां श
Department of Labor & Industries (L&I) ले कोरोना भाइरस फैिलन निदनका लािग रोजगारदाताह�लाई सुरि�त तथा �स्थ

काय�स्थलह� उपल� गराउन र गभन�को आदे शलाई काया��यन गन� आव�क गराउँ छ।

रोजगारदाताह�का लािग अिनवाय� साधारण आव�कताह�
सामािजक दू री
•

कम�चारीह�ले स�व भएस� सह-कामदारह� तथा सव�साधारणह�सँग क�ीमा पिन छ िफटको दू री कायम राख्छन्
भ�े कुरालाई सुिनि�त गनु�होस्।

•

यिद सामािजक दू री स�व �ँदैन भने कोरोना भाइरस फैिलन निदनका लािग बचाव तथा अ� प्रमािणत रोकथामका
िविधह� प्रयोग गनु�होस्।

•

सामािजक दू री स�व नभएका ठाउँ ह�मा कपडाका अनुहार छो�े, मा� वा �ासय�ह�को प्रयोगलाई सुिनि�त
गनु�होस्।

बार�ार तथा पया�� मात्रामा हात धुने
•

हात धुनका लािग सफा र तातो वा मनतातो पानी, साबुन र पेपर टावेलह�का साथमा िनि�त वा चलायमान सुिवधाह�
उपल� गराउनुहोस्।

•

काममा आइपुगेपिछ, िवश्राम िलएपिछ, बाथ�म प्रयोग गरे पिछ, खाना खानुभ�ा अगािड र खाइसकेपिछ, मिदरा वा
सुत�ज� उ�ादनह� सेवन गरे पिछ र दू िषत सतह�लाई छोइसकेपिछ हात धुन आव�क गराउनुहोस्।

•

अ�ले छोएका व�ुह� चलाइसकेपिछ बार�ार हातको सफाईलाई सहज बनाउनका लािग (हात धुने काय�को बीचमा)
�ा� सेिनटाइजर �े सन/आपूित�, वाइप, टावेलेटह� उपल� गराउनुहोस्।

िनयिमत तथा अित�र� सफाई तथा सरसफाई
•

बार�ार सफाई तथा सरसफाई समावेश गन� गृह-�वस्था तािलका स्थापना गनु�होस्।

•

COVID-19 को शंका�द मािमलापिछ पूण� �पमा सफाई तथा सरसफाईका लािग पया�� आपूित�ह� सुिनि�त गनु�होस्।

•

धेरै छोइने सतह�लाई बार�ार कीटाणुरिहत बनाउनुहोस्।

•

कम�चारीह�ले रसायनह�लाई चलाउँ दा सुर�ा�क प�ाह� तथा आँ खा/अनुहार र�कको प्रयोग गछ� न् भनी सुिनि�त
गनु�होस्।

•

साझा ग�रएका काय� सवारी साधनह�लाई िभ�-िभ� ���ह�ले प्रयोग गदा� प्र�ेक पटक र समान ���ले प्रयोग गदा�
िनयिमत �पमा सफा तथा कीटाणुरिहत बनाइन्छ भनी सुिनि�त गनु�होस्।

•

सबै कीटाणुनाशकह�का सुर�ा डे टा पानाह� (SDSs) लाई साइटमा राख्नुहोस्।

िबरामी कामदारह�का लािग काय�िविधह� स्थापना गन�
•

िबरामी कामदारह�लाई घरमै ब� तथा उनीह� फाम� गृहमा छन् भने छु �ै ब� आव�क गराउनुहोस्।

•

COVID-19 िबमारीका संकेतह� िवकास गन� कामदारह�लाई पिहचान गरी घर पठाउनुहोस् वा छु �ै राख्नुहोस्।

•

कम�चारीका �रपोट� ह�मा COVID-19 को शंका लागेको वा पुि� भएको दे �खएपिछ �ेत्रह�लाई पूण� �पमा सफाई वा
सरसफाई नग�रँ दासम� ितनीह�मा बार लगाउनुहोस्।

काय�स्थलमा COVID-19 का खतराह� बारे कम�चारी िश�ा
कम�चारीह�ले उ�ृ� �पमा बु�े भाषामा उनीह�लाई िन� कुरा थाहा छ भनी सुिनि�त गनु�होस्:
•

COVID-19 िबमारीसँग स���त संकेत, ल�ण तथा जो�खमका कारकह�।
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•

काय�मा रहँदा कोरोना भाइरसलाई फैिलन निदने त�रका।

•

हातह�लाई क�ीमा पिन 20 सेके�स� साबुन र पानीले प्रभावकारी �पमा धुने त�रका।

•

खोकी र हा��उँ ह�लाई छो�ु तथा नधोएका हातह�ले अनुहारमा नछु नुको मह�।

* यो सरां श हो। थप िववरणह�का लािग, यो हेनु�होस् F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention Ideas for
Workplaces।
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