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কম��ল ��তকরন 

�কািভড-১৯ এর িব�ার কিমেয় আনেত আপনার কম��ল�িলেক িনরাপদ কর�ন এবং িনি�ত কর�ন �য 

য�পািত�িল িনরাপেদ এবং ভালভােব কাজ করেছ. কারখানা� �া��িবিধ �মেন পির�ার কর�ন। 

�কািভড-১৯ িকছু  সমেয়র জন� থাকেব, তাই �কািভড-১৯ এর সােথ কাজ করার সময়  

�লােকেদরিনরাপদ রাখেত িকছু সা�ািবিধ মানা �েয়াজন। এর জন� যা �েয়াজন তা হল : সামািজক 

দ�র� বজায় রাখা; সাধারণ �শ�যু� তল এবং ব��িলর সংখ�া �াস করা; কেঠার ভােব �া��িবিধ 

�মেন ছলা,, এবং স�ািনটাইেজশন প�িতর উ�িত, ব�ি�গত ভােব �রাগ�িতেরাধ মূলক সর�াম ব�বহার, 

এবং �া�� পয�েব�ণ। চলিত লকডাউন� আপনার য�পািত, কম�ভবন, এবং পণ��িলেক �ভািবত 

করেব। �েয়াজনীয় র�ণােব�ণ পিরচালনা করা এবং অ�েয়াজনীয় আইেটম�িল বাছাই এবং 

পির�ার করা িনি�ত কর�ন যােত আপিন িনরাপদ এবং দ�তার সােথ ি�য়াকলাপ পুনরায় �র� 

করেত পােরন। 

পটভূিম 

িনরাপেদ কােজর পুনঃসূচনা করার জন� ��ত হওয়ার অথ� এ�িল িনি�ত করা �য মানুষ (Man), 

প�িত�িল (Method), �মিশন�িল (Machine) এবং উপকরণ�িল (Materials), �ায়শই যা চার� এম 

(4Ms)  িহসােব িচি�ত হয়, তােদরেক, দ� এবং উৎপাদনশীল প�িতেত কাজকম� পুনরায় �র� করার 

জন� য� কের লা� করা হে�। 

�থম এবং সব�াে�, এমএসএমই�িলর মািলক এবং অপােরটররা তােদর চ�েরর �েত�েকর �া�� এবং 

সুর�া িনি�ত কর�ন । এখন �থেকই, এই কােজ �কািভড-১৯এর িব�ার �রােধ সামি�ক �েচ�া ,কম� 

প�িতর অ�ভু�� করা দরকার। যিদও ভাইরাস এবং এ স��ক�ত �রাগ / �িল নতুন এবং তাই তােদর 

সম� িববরণ জানা যায় না, �লাকেক সুরি�ত রাখেত আমরা ইিতমেধ� যা জািন বা যা তার আেগ �েয়াগ 

কেরিছ �স স�েক�  িনি�ত হেয় িনন।(১) 

ওয়া��  �হলথ অগ�ানাইেজশন (WHO) �কািভড-১৯ এর সবেচেয় সাধারণ ল�ণ িহসােব: �র, �কেনা 

কািশ, এবং �াি� �ক িচি�ত কেরেছ । এর সােথ িকছু �রাগীর গলায় ব�থা এবং শরীের ব�থা, গলায় 

�াসেরাধ, �াসকােয� অসুিবধা বা ডায়িরয়া হেত �দখা �গেছ । এই ল�ণ�িল ধীের ধীের �র� হয়। িকছু 

�লাক সং�ািমত হয় তেব তােদর মেধ� খুব হালকা ল�ণ �দখা যায়। �বিশরভাগ �লাক (�ায় ৮০%) 

হাসপাতােলর িচিকৎসার �েয়াজন ছাড়াই এই �রাগ �থেক �সের ওেঠন। �কািভড-১৯ আ�া� �িত ৫ 

জেনর মেধ� ১জন �র�তর অসু� হেয় পেড়ন এবং �াস িনেত অসুিবধা �বাধ কেরন। বয়� ব�ি�েদর এবং 
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উ� র�চাপ, হাট� এবং ফুসফুেসর সমস�াযু�, ডায়ােব�স বা ক�া�ােরর মেতা অ��ন�িহত িচিকৎসার 

র�গীেদর এই সমস�ায় �র�তর অসু� হওয়ার ঝঁুিক �বিশ থােক। তেব �য �কউ �কািভড-১৯এর �ারা 

আ�া� হেত পােরন এবং �র�তর অসু� হেয় পড়েত পােরন। এমনিক �কািভড-১৯-এর খুব হালকা ল�ণ 

সহ বা ল�ণিবহীন �লােকরাও ভাইরাস সং�মণ করেত পাের। 

যখন �কািভড -১৯ আ�া� �কান ব◌্যি�, কািশ, হঁািচ, বা �াস ছাড়েছন তখন তঁারা �াস ��ােসর সময় 

সং�ািমত তরল �ফঁাটা �ছেড় �দন। এই �ফঁাটা�িলর �বিশরভাগ িনকটবত� ব�র পৃ�তল এবং 

আশপােশর অন�ান� ব�র উপর পেড় �যমন �ড�, �টিবল, �টিলেফান, য�পািত, সর�ামািদ, পণ�সাম�ী, 

�মেঝ ইত�ািদ। �লােকরা যখন এই দ�িষত পৃ��িল বা ব��িলর �শ� কের তার �চাখ, নাক বা মুখ �শ� 

কের তখন ই �কািভড-১৯ �ারা আ�া� হয় । যিদ তারা �কািভড-১৯ আ�া� ব�ি�র ১ িমটােরর মেধ� 

দঁািড়েয় থােক তেব তারা �কেনা অব�ােতই বা তরল �াসিব��র মাধ◌্যেম সাধারণ �াস-��াস �ারা ই 

এ�েত আ�া� হেত পাের । চলাচেলর সােথ সােথ, িনরাপদ দ�র� বজায়রাখা এই কারেন খুব উে�খেযাগ�। 

অন� কথায়, �কািভড-১৯ WHO এইভােব ছিড়েয় পেড়। এ� উে�খেযাগ�ভােব �বশ সং�ামক! 

কম�ে�ে� অসুেখর িব�ার এবং �েযাজ� �িতেরােধর �কৗশল�িল ডায়া�ােমর ওভারেলেফ �দওয়া আেছ। 

িনরাপদ (সামািজক) দ�র� বজায় রাখা , �ায় ১.৫ িমটার (৫-৬ফুট), উ�ত �া��িবিধ, স�ািনেটশন এবং 

জীবাণুম�ুকরণ এবং কািশ / হঁািচ র উপযু� িশ�াচােরর মূল িবষয়। এ�িল এবং সােথ সােথ �া�� 

র�ণােব�ণ এবং ব�ি�গত সুর�ামূলক সর�াম (PPE) �যমন মা� এবং �াভস ব�বহার করা আবিশ�ক 

তেব এর মাধ�েম স�ূণ� �িতিবধান হয় না। এই ব�ব�া�িল বা�বায়েনর জন� ওয়াক� ে�শন�িল / 

কম�ে���িলেত যাতায়াত িনয়�ণ এবং উপকরণ এবং �লােকর চলাচেলর স�ক িনয়ম �াপন করা 

দরকার, যা আপেডট ��া�াড�  অপাের�ং প�িতেত (এসওিপ) �িতফিলত হয়। 

(১) কম�ে�ে� COVID-19 স��ক�ত উপলভ� �ান এবং িদকিনেদ� শ স�েক�  িনয়িমত আপেডেটর জন� 

িব� �া�� সং�া (WHO) �দখুন, 

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-

for-covid-19.pdf 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
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�মিশন এবং উপকরণ�িল ঠায় দঁািড়েয় রেয়েছ, যখন কাজ চেলেছ এবং উৎপািদত পণ��িল লক-ডাউন 

চলাকালীন বা তেতািধক িন� উৎপাদন �েরর �ারি�ক সমেয় আপনার ব�বসায় অলস হেয় দঁািড়েয় 

রেয়েছ। অলস দঁািড়েয় থাকাকালীন, ধুেলা এবং মিরচা সর�ােম জমেছ এবং জলবাহী বা ৈতলজাত 

লুি�েকশন পদাথ�, জল, �ি�য়াজাতকরণ রাসায়িনক অন�ভােব জেম থাকেত পাের। তদ�পির, লকডাউন 

আপনার ব�বসােয়র জায়গা�িলর অবনিতর কারণ হেত পাের। উদাহরণ�র�প, রাসায়িনক�িল তােদর 

অি�ম সমেয় �পৗ�েছেছ, সম� �দামজাত পদােথ� ধূিলকণা এবং ময়লা জেম থাকেত পাের, ই�দ�র এবং 

অন�ান� কীটপত� িকছু �কেক ন� কেরেছ হয়েতা এবং ধাতব অংশ�িলেত  মিরচা ধরা �র� হেয়েছ । 

যিদ �কানও �িত এরকম হেয় িগেয় থােক তেব �দামজাত সাম�ী কী আকাের এখনও একই বা িভ� 

উে�েশ� ব�বহার করা �যেত পাের তা �দখেত হেব। সামি�কভােব,�র�র আেগ আপনার চািহদামত 

যথাযথ ওয়া�ক�ং অড� াের য�পািত ও সুিবধা�িল িফের পাওয়া দরকার এবং আপনার সাইেট থাকা 

জায়গা�িল তািলকা অনুসাের বাছাই করা দরকার। 

অিভগমন 

প্র�ত হওয়ার সােথ সােথ দ�� সমা�রাল পথ জিড়ত রেয়েছ । �থমত, ইিতমেধ� িব�ৃত �পশাগত 

সুর�া এবং �া�� (OSH) প�িতর মাধ�েম �কািভড -১৯ �িতেরাধ এবং ��িত উ�ত করা। ি�তীয়ত, 

�িতেরাধমূলক এবং উৎপাদনশীল র�ণােব�ণ(২) এবং পঁাচ� এস এর (5S Technique) �কৗশেলর(৩) 
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�িত��ত অনুশীলেনর মাধ�েম পিরচালন ��িত িনি�ত করা। এই দ�� পথ ই ��া�াড�  অপাের�ং 

প�িতর মাধ�েম সংযু� রেয়েছ যা covid 19 এর পরবত� পদে�প এবং কােজর �বােহর �ক��েলা 

/�ান �েলা পিরবত� ন �ক �িতফিলত করেত পাের (২)�িতেরাধমূলক র�ণােব�ণ অথ� সর�ােমর 

কায�কািরতা স��ক�ত ��ে� সংেশাধনমূলক পদে�প �হেণর আেগ আগাম ব�ব�া �হণ করা। 

উ�পাদনশীল র�ণােব�ণ হ'ল যখন সর�াম�িলর র�ণােব�েণর ফলাফল� পিরমাপ করা হয় 

(সাধারণত অথ�ৈনিতক িদক �থেক, উদাহরণ�র�প, ব�য়-�বিনিফট িবে�ষেণ) এবং ফলাফল ইিতবাচক 

হয় (�যমন, আপনার বয়লারেক িনয়িমত সুর �দওয়া �কবল �িত �িতেরাধ করেব না, এ� �ালানী 

ব�য়ও সা�য় করেব)। যিদ স�য়�িল র�ণােব�েণর ব�েয়র �চেয় �বিশ হয় তেব তা উ�পাদনশীল 

র�ণােব�ণ। একসােথ, তারা িপিপএম (PPM) িহসােব উে�খ করা হয়। িপিপএম উ�পাদনশীলতা 

বাড়ােত, সময়েক �াস করেত এবং দ�তা সব�ািধকীকরেণর উপায় িহসােব কায�কর। এ�েত জ�াল �াস 

করেত সহায়তা করার জন� শীষ��ানীয় কায�কািরতা �ের অপাের�ং সর�াম�িল রাখা 

জিড়ত(www.apo-tokyo.org). 

 

�কািভড-১৯-এর �িতেরাধ ও ��িতকরণ     

�কািভড-১৯ �িতেরাধ ও সেচতনতার জন� এক� িব�ৃত প�িত আবল�ন করেত হেব যার  , মেধ� 

�া�� পয�েব�ণ, সামািজক দ�র�, সাধারণ �শ��ান�িল এড়ােনা, �া��িবিধ উ�িত করা ,এবং 

ব�ি�গত সুর�া সর�ােমর পিরপূরক ব�বহার (PPE) �র� করেত হেব। কম�রা কম�ে�ে� �য িনরাপদ 

�বাধ করেছন, তা আপনার িনি�ত করা দরকার। এর মেধ� তােদর সব�দা সুরি�ত রাখেত ও তােদর 

কম��ম করার জন� তথ� িদেত হেব, যা কম�েদর �িশ�েণর সােথ জিড়ত। িন�িলিখত �চকিল�টা এই 

�ধান প�িতর সংি��সার। সাধারণ ব�ব�া�িলর আরও এক� '�সট' সংল� �চকিলে� পাওয়া যােব। 

িন�দ�� িশে�র িন�দ�� িকছু িনেদ� িশকার জন� অিতির� সং�ান�িলও �দখুন। আপনার সামি�ক �পশা 

সুর�া এবং �া�� (OSH) প�িতর মেধ� �কািভড-১৯ �িতেরাধ এবং পুনঃ��িত লা� করার পরামেশ�র 

জন� িবেশষ মিডউল� �দখুন। আপনার ব�বসােয়র জন� �কান িন�দ�� পদে�প�িলর িবেশষত িক িক 

�েয়াজন তা জানেত হেব, আপনার কােছ �কান িন�দ�� ব�বসা �ল �থেক �কান ব�ি�র আগমন বা তার 

কম��েলর সম� ি�য়াকলাপ এবং চলােফরার জন� ঝঁুিক মূল�ায়ন করার কথাটাও মেন রাখেবন। 

about:blank
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আপনার �কা�ািনর �া�েণ �েবেশর আেগ সম� কম�, �কাদার, 

এবং দশ�কেদর �া�� পরী�া কর�ন 

● �কবলমা� সু� কম�েদর কােজ আসার অনুমিত িদন।এই িনয়েমর 

মেধ�, �েত�ক �েবশকারীর জন� এক� �-�ঘাষণার অনুেরাধ 

কর�ন। �যাগােযাগিবহীন থােম�া-��ানােরর সাহােয� শরীেরর 

তাপমা�া পরী�া কর�ন। অ�েয়াজনীয় দশ�নাথ�, সাম�ী িবতরণ, 

বয়� এবং অসু� �লােকেদর �েবশ িনিস� কর�ন। 

● যিদ �কান কম� অসু� বধ কেরন, তােক অবেহলা করেবন না এবং 

মেন রাখেবন সব সং�ািমত মানুষেদর �কািভদ ভাইরােসর ল�ণ 

থােক না। 

 

�য �কােনা সমেয় �েত�েকর মেধ� 5-6 ফুট দ�র� র�া করার জন� 

আপনার ব�বসা�ল �ক �সািরত কর�ন 

● উদ�েমর সােথ উৎপাদেনর কাজ এবং ব�বসািয়ক �ি�য়া 

পুনগ��ত কর�ন। িশফট �র� এবং িবরিতর সময়, শারীিরক 

কম��বােহর সীমাব�তা এবং অিফেসর �বিশ কম� িনেয় ঘেট চিল 

সভা�িল �াস কর�ন। 

● ওয়াক� ে�শন�িল / কােজর জায়গা�িল পুনগ��ত কর�ন। 

পর�র িবপরীত আসন এড়ােনার জন�, অিতির� �শ�িবে�দ 

পদ� া অ�ভু�� কর�ন, �লাক এবং পণ��িলর একমুখী চলাচল 

�র� কর�ন এবং সং�মণ অব�ান িচি�তকারী�িলর ব�বহার 

বাড়ান। 

 

একািধক ব�ি� �ারা �শ� করা হয় এমন �ান�িল / 

সাম�ী�িল কম ব�বহার কর�ন এবং পারেল এ�িল বজ� ন 

কের পার�িরক �যাগােযােগর মাধ�েম �ানা�েরর ঝঁুিক �াস 

কর�ন 

�া�� 

পয�েব�ণ 

সরুি�ত দ�র� 

বজায় রাখুন 

�শ� এবং সংেযাগ 

এিড়েয় চলুন 
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● চাল ুকর�ন : ওয়াক� ে�শন �িত িশফেট একজন ব�ি�। 

● হ�া�সি� অপােরশন: �স�র বা পা বা কনুই চািলত 

সুইচ ব�বহার কর�ন। 

● কাগজহীন- এবং নগদ-হীন �লনেদেন �জার িদন। 

বােয়ােম��ক িসে�ম ব� কর�ন এবং পুনরায় 

ব�বহারেযাগ� কাপ, �বাতল, বাসনপে�র ব�াবহার ব� 

কর�ন।  

 

(৩) ৫� এস (5s) কম�ে�ে�র পিরচালনার �কৗশল�িলর এক� �সট যা �ি�য়া, সর�াম, কম�ে�� এবং 

�লাকেদর উ�িত ও বজায় রাখার িদেক দ��� িনব� কের। 5 এস অথ�া� �মা�েয়: সাজান, �ম অনুসাের 

�সট কর�ন, চকচেক কর�ন, মানীকৃত কর�ন এবং বজায় রাখুন www.apo-tokyo.org). 

 

 

িনেজর এবং কম�েদর স�ু ও সবল রাখেত কম�ে�ে� উ�ত �া�� িবিধ 

লা� কর�ন•  

● কািশ এবং হঁািচর সময় কনুইেত বা িডসেপােজবল �সু�েত 

মুখ ঢাকুন।   

● �য �কানও িকছু ভাগ করা ব� কর�ন এবং আপনার ব�ব�ত 

সম� িকছু পির�ার এবং স�ািনটাইজ কর�ন। 

● হাত �ধায়া এবং স�ািনটাইিজং করা চািলেয় যান। 

● �ধুমা� রা�া করা এবং ি�প�াকড খাবােরই ক�া��েন �ঢাকার 

অনুমিত িদন। 

�া��িবিধ �মেন চলুন 

এবং তার উ�িত সাধেনর 

�চ�া কর�ন 

about:blank
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ব�ি�গত দ�র� বাড়ােনা, �যাগােযাগ এড়ােনা, এবং উ�ত �া��িবিধ 

পিরপূরক িহসােব ব�ি�গত সরু�ামলূক সর�াম ব�বহার কর�ন 

● �ফস কভার এবং �াভস িনয়িমত ব�বহার করা �যেত পাের, তেব 

সে�হজনক ��ে� কাজ করার জন� পুেরা বিড সু�ট এবং �চােখর 

সুর�াও �েয়াজন। 

● িপিপই�িল (PPE) �ছের রাখার আেগ হাত পির�ার কের িনন। 

● ব�ব�ত িপিপই�িল (PPE) অিবলে� িনেকশ কর�ন যিদ আপনার 

মেন হেয় তা �কািভড-১৯ এ সং�ািমত হয়েছ। 

 

কায�করী  ��িতকরণ 

এর পের, আপনার য�পািত ও স�েয়র �ান�িলেত মেনােযাগ িদন। িনরাপদভােব, দ�তার সােথ এবং 

উৎপাদনশীল কায��ম �র� করার জন� িক সম� কাজ করেছন আপিন? 

লকডাউেনর সময় কােজর ��িত িহেসেব জর�ির �েয়াজন এবং অনন� সুেযাগ উভয়ই ৈতির কেরেছ। 

িনি�য় য�পািত এবং �দামজাত সাম�ী বাজাের চালােনার আেগ আপনােক পরী�া কের িন�দ�� 

করেত হেব এবং র�ণােব�ণ করেত হেব। এবং ডাউনটাইেম পুেরা ব�বসা জ�েড় আপনার কম��েলর 

র�ণােব�ণ, লিজ��কস এবং িভজ��য়ালাইেজশেনর উ�িতর জন� এক� ভাল সুেযাগ �দান কের, যা 

দ�তা, মােনা�য়ন এবং �ত�াখ�ান এবং বজ� �সাম�ীেক �াস এবং জনগণেক সুরি�ত রাখার ��ে� 

ব�াপক পিরমােণ উৎসািহত কের। উভয় ��ে�ই অথ�াৎ, য�পািত ও কম� �ক��িলেত মেনািনেবশ কর�ন 

এবং সাধারণ �বাধগম� ভাষায় তা অনুশীলন কর�ন এবং আ�িরক ��ে� �ীকার কর�ন, ল�� 

অজ� েনর জন� অিবি�� �েচ�ার �েয়াজন: যথা র�ণােব�ণ,বাছাই ও �মজাতকরণ। এই �েচ�ায় 

সহায়তা করার জন� �চুর �ােনর সং�ান রেয়েছ - তারমেধ� �বশ কেয়ক� এই মিডউল�র অিতির� 

সং�ান িহসােব অ�ভু�� রেয়েছ। অপােরশনাল দ�তার উপর আরও িবশদ বণ�না এবং সংি��সার 

িবেশষ� মিডউেল পাওয়া যােব, যা স�ক উৎপাদন, উপকরণ, জল ও �ালািন দ�তার এবং িশে�র 

অেটােমশেনর উপর দ���েক �ক�ীভুত কের। 

িন�িলিখত কথা�িল ,পেণ�র র�ণােব�ণ এবং বাছাই এবং �েমা�িত করার জন� �ধান প�িত�র 

সংি��সার বলা চেল। সাধারণ ব�ব�াপনা�িলর আরও এক� �সট সংল� �চকিলে� পাওয়া যােব।  

�া��িবিধ �মেন চলুন 

এবং তার উ�িত 

সাধেনর �চ�া কর�ন 
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সম� সর�াম এবং ইউ�িল��িল িনরাপেদ, িনভ� রেযাগ� ভােব ও 

দ�তার সােথ চলেত পাের তা িনি�ত কর�ন 

● য�পািত, সর�াম, ইউ�িল�স, এবং িবি�ং�িলর পির�� 

রাখুন এবং লাগাতার পরী�া করেত থাকুন। যখন �যমন 

�েয়াজন �সভােব পিরচালনা এবং �েয়াজনীয়তা অনুযায়ী 

�মরামিত ও র�ণােব�েণর কাজ কর�ন। 

 

কম�ে�ে�র আলাদা আলাদা জায়গা�িল পির�ার রাখুন এবং 

কম�েদর চলাচেলর জায়গা যােত পির�ার থােক তা �দখুন 

● সম� অ�েয়াজনীয় আইেটম�িলেক সরান। �ধ ু�েয়াজনীয় 

িজিনস �িল �িত� ওয়াক� ে�শন / কম��েল সংগ�ত কর�ন। 

● কম��বােহর দ�শ�ায়ন উ�ত কর�ন। 

● কম��ল �থেক হািনকারক অর িবপি�জনক ব� সিরেয় িদন। 

 

 

�মিশনারী সর�াম�িল 

পরী�া কর�ন এবং �স�িল 

র�ণােব�ণ কর�ন 

�া��িবিধ �মেন চলুন 

এবং তার উ�িত সাধেনর 

�চ�া কর�ন 


