ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ:
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ – ਸਾਰ
Department of Labor & Industries (L&I) ਵੱਲ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਮਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਉਿਚਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਿਹਣ।

•

ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ�ਮਾਿਣਤ
ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

•

ਿਜੱਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਵਰਾਂ, ਮਾਸਕ, ਜਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ
•

ਸਾਫ ਅਤੇ ਗਰਮ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਜਾਂ ਅਸਿਥਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

•

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ, ਬ�ੇਕਾਂ ਲੈ ਣ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ, ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵ
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਸਤ�ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ।

•

ਦੂਿਜਆਂ ਵੱਲ� ਹੱਥ ਲਗਾਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ (ਹੱਥ ਧੋਣ ਿਵਚਕਾਰ)
ਲਈ ਅਸਿਥਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਸਪਲਾਈਆਂ, ਵਾਈਪ ਜਾਂ ਟਾਵਲੈ ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ
•

ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

•

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੋਖੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ।

•

ਿਜਆਦਾ ਹੱਥ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ�ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਿੱ ਖਆਤਮਕ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ/ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੁਝ
ਪਿਹਨਣ।

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੇ
ਇੱਕੋ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

•

ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ (SDSs) ਜਗ�ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਰੱਖੋ।

ਿਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ
•

ਿਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਉਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ।

•

ਿਜੰਨ�ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਿਦਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ� ਵੱਖ
ਕਰੋ।

•

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੋ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ:
•

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਚੰਨ,� ਲੱ ਛਣ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ।

•

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
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•

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਿਕਵ� ਧੋਣੇ ਹਨ।

•

ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਅਤੇ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ।

* ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and Prevention Ideas for Workplaces.
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