িনরী�ণ তািলকা
কম��েলর ��িত
�কািভড-১৯ এর িব�ার কিমেয় আনেত আপনার কম��ল�িলেক িনরাপদ কর�ন এবং িনি�ত কর�ন েয
য�পািত�িল ভালভােব কাজ করেছ এবং কারখানা� পিরপা� কের পির�ার ও জীবাণুম�
ু করা হেয়েছ।
আপনার ব�বসা পুনরায় চালু করার জন� কম��ল�িল ��ত করার সময় আপিন স�াব� ��ত পুন�ব�জেয়র কথা
িবেবচনা করেত পােরন। সাহায�কারী সং�ান�িল েথেক বাড়িত িকছু সাহায� ও পরামশ� পাওয়া েযেত পাের।
�কািভড-১৯-এর �িতেরাধ ও ��তকরণ
�া�� পয�েব�ণ

●

িনি�ত কর�ন েয সম� কম�, �কাদার এবং দশ�নাথ�রা �া�েণ
�েবেশর আেগ �-� �ঘাষণাপ� পূরণ কেরেছন, �কানও ল�ণ এবং
ঝুঁিকপূণ� কারেণর অনুপি�িত উে�খ কেরেছন এবং �কািভড-১৯

আপনার �কা�ািনর
�া�েণ�েবেশর আেগ সম�
কম�, �কাদার এবং দশ�কেদর

আ�া� বা সে�হযু� ব�ি�র সােথ স�ূণ� �যাগােযাগ ব� কেরেছন।.
●

�েবশ ও ��ান �েল শরীেরর তাপমা�া পিরমাপ ও েরকড� করেত এক�
শারীিরক সংেযাগিবহীন থােম�া ��ানার ব�বহার কর�ন।

�া�� পরী�া কর�ন
●

নতু ন কম�প�িত �াপন কর�ন এবং কম�েদর িন�দ�� ভূ িমকা অপ�ণ
কর�ন, দািয়� অপ�ণ কর�ন, এবং অসু� �বাধ করা বা অসু� হেয়
উঠেছন এমন ব�াি�র য� েনওয়ার জন� এক� ক� ৈতির কর�ন।

●

অযথা পিরদশ�ন �িতেরাধ কর�ন এবং �াক-িবদ�মান শত� �াপন
কর�ন। বয়েসর কারেণ ঝুঁিকর মেধ� থাকা েলাকেদর �েবশ িনিষ�
কর�ন।

িনরাপদ দ�র� বজায় রাখুন

●

অযথা জমােয়ত এড়ােত �র�র এবং িবরিতর সময়�িলেত (েযমন
�িত� উপেগা�র মেধ� ৫-১০ িমিনট) ব�বধান আনুন।

েয �কানও সমেয় �েত�েকর

●

কাগজ-িভি�ক অনুেমাদন, পিরক�না ইত�ািদ।

মেধ�5-6 ফু ট আ�ঃসংেযাগ
দ�র� বজায়রাখেত আপনার

সেব�া� সীমা পয�� অযথা শারীিরক কম��বাহ ব� কর�ন, িবেশষত

●

ব�বসােক �াস কর�ন

িবপরীতমুখী আসন / ওয়াক� েব�, কনেভয়র েব�, সর�াম, অিফস
েড� ইত�ািদেত দঁ ািড়েয় থাকা এিড়েয় চলুন।

●

মানুেষর মুেখামুিখ সংেযাগ এড়ােত পণ� ও েলােকর একমুখী চলাচেলর
বা�বায়ন কর�ন।
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িনরী�ণ তািলকা
●

িনি�ত হেয় িনন েয সম� ওয়াক� ে�শন�িল পয�া� পিরমােণ ছিড়েয়
পেড়েছ (~ ১.৫ িমটার) বা অস�ব হেয় থাকেল কম�েক��িলর মেধ�
িবেশষ ব�বধান বা শারীিরক দ�র�বাহ ৈতির কর�ন (পদ�া,ব�বধায়ক)।

●

ভাচু� য়াল / িডিজটাল িম�ং�িলেক ��া�াড� কর�ন, এমনিক ব�বসার
অভ��রীণ শারীিরক (মুেখামুিখ) িম�ং�িল কম কর�ন। েযখােন
অিনবায� নয় েসখােন এই িম�ং�িল সংি�� এবং িনয়ি�ত রাখেবন
এবং অংশ�হণকারীেদর মেধ� পয�া� সামািজক দ�র� রেয়েছ তা
িনি�ত করেবন।

●

িলফেটর ব�বহার �াস কর�ন - কারণ সম� িলফট েদয়ােলর মুেখামুিখ
ব�ব�ত হয়, যায়গাও কম থােক ফেল সং�মেণর স�াবনা বােড়।

●

সম� কােজর ে�শন / �ান, �ায়ী যায়গা এবং ওয়াকওেয়�িল িচি�ত
কের ��ার িচ� সহ শারীিরক �িতব�ক ব�বহার কর�ন।

●

যখনই লাইেন দঁ াড়ােবন (�েবশ, মধ�া�েভাজন, �দাম ঘর) তখনই
পার�িরক দ�র� পয�েব�ণ কর�ন।

●

অ�ত অেধ�ক টয়েলট, শাওয়ার, কল ইত�ািদ িনি�য় কর�ন, ি�-চ�
যান �িত একািধক ব�ি� বা বড় গািড়েত একািধক যা�ীর,সহ যাতায়াত
িনেষধ কর�ন।

●

অ�ত অেধ�ক টয়েলট, শাওয়ার, কল ইত�ািদ িনি�য় কর�ন। ি�-চ�
যান �িত একািধক ব�ি� বা বড় গািড়েত একািধক যা�ীর,সহ যাতায়াত
িনেষধ কর�ন।

●

পার�িরক �শ� ও
েযাগােযােগর �ান এিড়েয় চলুন

বা�বায়ন কর�ন।
●

একািধক

েলােকর

�শ�

�িত িশফেট ওয়াক� ে�শেন একজন মা� ব�ি�র অব�ান কেঠারভােব

স�ািনটাইেজশন ব�তীত সর�াম, বাসন, য�পািত বা অন�ান�
িজিনশ�িলর ব�বহার কেঠারভােব িনিষ� কর�ন।

সং�া� জায়গা �িল বজ�ন ● েযখােন স�ব িরেমাট েস�েরর ব�বহার এবং / অথবা পা, কনুই বা হঁ াটু
কর�ন তাহেল সং�মেণর ঝুঁিক
কেম

�ারা সুইচ�িলর ব�বহার �র� কর�ন। অন�ান� সর�াম, য�পািত,
দরজা, জেলর কল, লাইট ইত�ািদর হ�া�সি� অপােরশেন পিরবত� ন
কর�ন।
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িনরী�ণ তািলকা
●

বােয়ােম��ক (আঙু ল) ��ানার ব� কর�ন।

●

পুনরায় ব�বহারেযাগ� �বাতল, কাপ, বাসনপে�র ব�বহার কর�ন ব�ি�গত পানীেয়র �বাতল এবং িডসেপােজবল িবক� সরবরাহ কর�ন।

�া��িবিধ উ�ত কর�ন এবং

●

বাথর�েম সব�জনীন েতায়ােলর ব�বহার ব� কর�ন।

●

কিলংেবল ইত�ািদর অ�েয়াজনীয় ব�বহারেক িনর�ৎসািহত কর�ন।

●

কাগজিবহীন কম�প�িত �র� কর�ন।

●

নগদহীন কম�প�িত �র� কর�ন।

●

কম�েদর মেধ� �রাগ িনরামেয়র অভ�াস �চার কর�ন - �কানও সময়
হাত, নাক বা �চাখ �শ� করেবন না।

অনুশীলন কর�ন
●

কািশ বা হঁ ািচ সং�া� িশ�াচার লা� কর�ন - হঁ ািচ বা কািশর সময়
েকবল কনুইেত, কঁ ােধ বা �সু�েত মুখ ঢাকু ন। ব�বহার করা �সু�� িবল�

আপিন যা িকছু কেরন তার

না কের েফেল িদন।

মেধ�ই �া��িবিধ উ�ত এবং
অনুশীলন কের িনেজেক এবং

●

য�ত� থুথু েফলা ব� কর�ন।

অন�েদর সুর�া কর�ন

●

কমপে� কম�ে�ে� �েবেশর সময়, মধ�া�েভাজেনর সময়, এবং
কম��েলর কােছ হাত �ধায়া এবং অ�ালেকাহল িভি�ক স�ািনটাইজার
সরবরাহ কর�ন।

●

�িত� িশফেটর �র�েত এবং েশেষ স�ািনটাইজার িদেয় সম� কায�কারী
তলসমূহ (েড�, ওয়াক� েব�, টাচ ি�ন ইত�ািদ) এবং কায�কারী ব�
(সর�াম, িডভাইস ইত�ািদ) মুছুন।

●

িশফট চলাকালীন িনয়িমত ব�বহার করা সম� ব� (েযমন দরজার
হাতল ) পির�ার এবং স�ািনটাইজ কর�নব�ব�ত সর�াম, আগত
যানবাহন�িলর �া��িবিধ িবেবচনা কর�ন।

●

১% হাইেপাে�ারাইট �বণ িদেয় েমেঝ স�ািনটাইজ কর�ন।

●

অ�ত ২৪ঘ�া (সব�ািধক ৪৮+ ঘ�া) আলাদা পৃথক পৃথক �ােন আগত
পণ��িলেক ধের েরেখ িদন।

●

কম��েল, যাি�ক ভােব েহােলও,বায়ুচলাচল বৃি� কর�ন।
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িনরী�ণ তািলকা
●

শীতাতপিনয়�ন �াস কর�ন এবং এয়ারকন িফ�ার�িল কায�করী এবং
পির�ার হেয়েছ িকনা তা িনি�ত কর�ন।

●

কম��েল বা ওয়াক� ে�শেন খাওয়া দাওয়া িনয়�ণ কর�ন।েকবল রা�া
করা এবং প�ােকজ� খাবােরর আইেটম�িলেকই অনুমিত িদন।

কায�করী ��তকরন
র�ণােব�ণ এবং েমরামত

য� এবং সর�াম
●

কম��েলর সম�া য� অ সর�াম স�ূণ�ভােব পির�ার কর�ন। কেরানা
ছিড়েয় পড়া �রাধ করেত, ওভারে�া বা ফু েটা (পণ�, জল, েতল ইত�ািদ)

য�পািত, ইউ�িল�, এবং

এর �কানও ল�ণ েদখেলই ব� কর�ন এবং তােদর উৎস�িল সনা�

িবি�ং েচক এবং র�ণােব�ণ

কের েমরামত কর�ন।সম� �াইভ এবং চলমান অংশ�িল যথাযথ এবং

কর�ন

ি�িতশীল ভােব চলেছ িকনা তা পরী�া কর�ন।
●

স�ক ভােব সম� িনয়�ক য� এবং সু�ইচ পরী�া কর�ন।

●

�িতর �কানও ল�ণ ভালভােব পরী�া কর�ন ,সনা� কর�ন এবং
কারণ বুেঝ েমরামত কর�ন।

●

সম� িফ�ার পির�ার কর�ন এবং েযখােন �েয়াজন �িত�াপন কর�ন।

●

সম� ৈবদ��িতক সংেযাগ �িলেক তােদর ইনসুেলশন, সুইচ, িনয়�ক য�
ইত�ািদ সহ পরী�া কর�ন।

●

�স�িড় এবং বায়ু িনেরাধক ব�ব�ায় �কােনা েছদ আেছ িকনা তার
ল�ণ�িল জানার জন� সম� বা�, জল, শীততাপ এবং কে�সেসদ
বায়ু চলাচেলর সংেযাগ�িল পরী�া কর�ন।

●

সম� সর�াম, ছঁ াচ এবং অন�ান� আনুষাি�ক য��িল স�ক কােজর
�েম রেয়েছ িকনা তা পরী�া কর�ন।

উপেযািগতা
●

বয়লার এবং তার িনয়�ক�িলেক পরী�া কের েদখুন �কান ���র
ল�েনর জন�।
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●

কমে�সর পরী�া কের েদখুন �কান ���র ল�েনর জন�।

●

বা� পাইপ, ভ�া�ভ, ফঁ াস, এবং স�ক িনেরাধক ব��িলর উপর
পরী�া কর�ন।

●

ফু েটা হওয়ার �কানও ল�ণ থাকেত পাের এমন ভ�া�ভ, সংেযাগকারী
পথ�িল সহ সংকু িচত এয়ার িসে�ম পরী�া কর�ন।

●

জল স�রন এবং জলে�পেনর িসে�ম�িলেত �কাথাও ফু েটা বা
অিতির� �বােহর �কানও ল�ণ আেছ িকনা তা পরী�া কের েদখুন।

কম�ভবন
●

ছাদ এবং েমেঝ সহ সম� ভবেনর কাঠােমাগত ি�িত পরী�া কর�ন।

●

ৈবদ��িতক এবং �যাগােযাগ ব�ব�া পরী�া কর�ন।

●

যথাযথ কােজর জন� আেলা, বায়ুচলাচল, এবং এয়ার কি�শেনর
িসে�ম�িল পরী�া কর�ন।

●

অি�িনব�াপক এবং উ�ারকারী িসে�ম এবং প�িত�িল পরী�া কর�ন।

কম�ে��েক �ম অনুযায়ী

ওয়াক� ে�শন / কম�ে�ে�র উৎপাদনশীলতা

সাজান ও �গাছান

●

সম� ওয়াক� ে�শন, ে�ােরজ অ�ল, কিরেডার ইত�ািদ েথেক সম� জেম
থাকা, অ�েয়াজনীয় বজ���িল পির�ার কর�ন।

পিরপা� কারখানা এবং স�য়

●

ওয়াক� ে�শেন হঁ াটার উপায় এবং কম� �বাহ জাির রাখার জন� �গাল দাগ বা
��কার (েমেঝ িচি�তকরণ সহ) ৈতির কর�ন।

�ান

িনরাপ�া এবং �া��
যাতায়ােতর ঝুঁিক�িল িচি�ত কর�ন এবং �াস কর�ন - আলগা তার, �খালা ে�ন,
অসম তল, িপি�ল েমেঝ।
●

গাড� েরল, অমসৃণ জাল ইত�ািদর সােথ �ঘারােনা য�াংশ বা তার গরম
পৃ��িলর সােথ স�াব� সংেযাগ সনা� কর�ন এবং সংেশাধন কর�ন।

●

সম� ওয়াক� ে�শেন পয�া� আেলা এবং বায়ুচলাচেলর িনি�ত ব�ব�া কর�ন।

●

হ�া� ওয়াশ এবং স�ািনটাইেজশন ে�শন ৈতির কর�ন।
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