পেশাগত নিরােত্তা ও সুস্বাস্থ্য (ও এস এইচ)

আেিার ব্যব্সায় আেিার কর্মীদের পেদক পসরা েনরদসব্া অর্জদির র্িয আেিার
ব্যব্সাদক একটি নিরােে এব্ং স্বাস্থ্যকর কাদর্র র্ায়গা করুি

In partnership
with
www.b3cmsme.org
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পকানিড-১৯: পর্দগ ওঠার র্মূল র্মন্ত্র
পকানিড-১৯ আেিার ব্যব্সা পেদে র্রুনর
েনরনস্থ্নত সৃষ্টি কদরদে। সংক্রর্মণ প্রনতদরাধ
এব্ং তৎেরতা এখি একান্ত কার্ময।

লকডাউি এব্ং েুিরায় চালু হওয়ার কারদণ
সার্ব্িক পেদে েুর্জটিা র্দটদে যা পলাকর্িদক
শারীনরক ও র্মািনসক িাদব্ আহত কদরদে
এব্ং অদিক র্মািুষ র্মারাও পগদে। যা এই
র্মুহূদতজ ওএসএইচ উন্নয়দির প্রদয়ার্িীয়তার
কো তু দল ধদর
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এর্মএসএর্মই গুনলদত ওএসএইচ
• ওএসএইচ কর্মজদেদে কর্মীদের শারীনরক,
র্মািনসক স্বাস্থ্য, সুরো এব্ং সার্মানর্ক
সুস্বাদস্থ্যর সদব্জাচ্চ পেে অর্জি করদত চায়
• কর্মজদেদে সুরো, স্বাস্থ্য ও েনরদব্শ সম্পর্কিত
িারদতর র্াতীয় িীনতর্মালা, নিদয়াগকারীদের
আইিী ব্াধযব্াধকতা যা নিদেজশর্মূলক
িীনতগুনল সরব্রাহ কদর
• আন্তর্জানতক র্মাি সহ এগুনল ব্যােক নিয়ন্ত্রক
কাঠাদর্মা সরব্রাহ কদর
• ওএসএইচ উন্নত করা িাল ব্যব্সার
েনরচায়ক, যা আরও িাল ব্র্যাদের নচে এব্ং
উচ্চতর কর্মজচারী র্মদিাব্ল নিনিত কদর

www.b3cmsme.org

সুস্থ্ ও েনরেন্ন োকু ি
েনরেন্ন করুি ও সংক্রর্মণ
েূরীিূ ত করুি

সার্মানর্ক েূরত্ব

স্বাস্থ্যকর র্মািুষ কর্মজদেদে
উৎোেিশীল এব্ং েরকারী।
একটি স্বাস্থ্যকর কর্মজদেে িাল
কর্মীদেরও আকষজণ করদব্
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ওএসএইচ স্তম্ভ
পরাগ প্রনতদরাধ
এব্ং নিয়ন্ত্রণ
•
•

•
•

•

স্বাস্থ্য নিরীেণ
প্রনতদষধক
েনরকল্পিা
সংক্রর্মদণর
েরব্তী নচনকৎসা
অফার্মজানসউটিকযাল
ব্যব্স্থ্া
র্রুনর েনরকল্পিা

ঝুঁ কি ও
কিপকি
• কর্মজদেদের ঝুুঁনক প্রোয়ী
নব্েেগুনল নচনিত করুি
ও েনরর্মাে করুি
• কর্মজচারীরা কীিাদব্
ঝুুঁনকদত েড়দত োদরি
তা নিধজারণ করুি
• ঝুুঁনক র্মূলযায়ি করুি
• নব্েেগুনল পরকডজ করুি
এব্ং নিয়নর্মতিাদব্
(সব্জানধক ব্ার্ষিক খাদত)
েযজাদলাচিা করুি
www.b3cmsme.org

ির্মরে
পকরর্িশ
স্বাস্থ্যকর কাদর্র
েনরদব্শ স্বাস্থ্য, সুরো,
সার্ব্িক সুরো, কার্কর্মজ
এব্ং কাদর্র শতজ ানে
ইতযানে সুনিনিত কদর
র্মািুষ এব্ং ব্যব্সানয়ক
সম্পেগুনলদক সুরো
পেয়।
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সংক্রর্মণ প্রনতদরাধ ও নিয়ন্ত্রণ
ব্যব্সাদয়র ধারাব্ানহকতা নিনিত করার র্িয পোট ব্যব্সার কর্মজচারী ও
শ্রনর্মকদের র্মদধয সংক্রার্মক পরাদগর সংক্রর্মণ পরাধ করুি
• সংক্রার্মক পরাদগর নিয়ন্ত্রণ:

• আদগর সংক্রর্মণ এব্ং আরএক্স পকস সর্মূহ কদর্মজর েনরদব্শ পেদক
নব্নিন্ন
• প্রনতরোর্মূলক ব্যব্স্থ্া
• নিয়নর্মত স্বাস্থ্য েরীো এব্ং টিকাোি
• টিনব্, টাইফদয়ড, পহোটাইটিস, র্মযাদলনরয়া, পযৌিদরাগ

• েনরষ্কার ও র্ীব্াণুর্মুক্তকরণ: প্রাঙ্গণ এব্ং েনরব্হি সুনব্ধার
সর্মস্ত অঞ্চল েুদরােুনর র্ীব্াণুর্মুক্ত করদত হদব্

• কর্মজদেদের ব্যব্স্থ্া: হাত পধায়া সাব্াি এব্ং সযানিটাইর্াদরর

ব্যব্হার, পেহতাে স্ক্যানিং এব্ং সার্মানর্ক েূরত্ব রো, কর্মীদের
শনক্ত হ্রাস কদর
• শ্রনর্মকদের সুরো: নেনেই ব্যব্হার এব্ং নিয়নর্মত েযজদব্েণ
• স্থ্ািীয় নিনিকগুনলর সাদে ব্ীর্মা এব্ং পযাগাদযাগ
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শ্রনর্মকদের সংক্রর্মদণর ঝুুঁনক হ্রাস করুি
একটি সংক্রার্মক পরাদগর
র্িয প্রস্তুনত এব্ং
প্রনতনক্রয়া েনরকল্পিা ও
নব্কাশ করুি

শ্রনর্মকদের স্বতন্ত্র ঝুুঁনকর
কারণগুনলর র্মদিাদযাগ
পেওয়া েরকার

সরকারী সংস্থ্া প্রেত্ত নিদেজনশকায়
অের্ময োকু ি এব্ং সুোনরশগুনল
অন্তিুজ ক্ত করার নব্ষয়টি নব্দব্চিা
করুি

ব্ানড়দত এব্ং
সম্প্রোয়গত
পেেগুনলদত অপেশাগত ঝুুঁনকর
কারণগুনল নব্দব্চিা
করুি

েনরকল্পিাগুনলদত কর্মী
এব্ং কর্মজদেদের সাদে
সম্পর্কিত ঝুুঁনকর স্তর
(গুনল) সংহত করা উনচত
এই র্াতীয় নব্দব্চিার র্মদধয
সংক্রার্মক পরাগগুনলর সংস্পদশজ
আসার নব্ষয়টি আসা উনচত
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নব্েনত্ত এব্ং ঝুুঁনক

নব্েনত্ত

✔ অনি নিরােত্তা
✔ র্রুরী অব্স্থ্া পযর্মি আগুি, নব্দফারণ, প্রাকৃ নতক েুদযজাগ, েুর্জটিা ব্া অিযািয কারদণর
র্িয একটি েল সংগঠিত করা হদয়দে এব্ং তার সর্মস্ত সেসযদক প্রদয়ার্িীয় েেদেদে
প্রনশেণ পেওয়া হদয়দে নকিা তা নিনিত করুি।
✔ নিনিত করুি পয অনি নিব্জােক েল গঠি করা হদয়দে এব্ং প্রনত েয় র্মাদস একব্ার
ফায়ার নিল েনরচালিা করা হয়
✔ র্রুরী অব্স্থ্ার পেদে পযর্মি নচনকৎসা পেদে পর্মাব্াইল পফাি এব্ং অিযািয পযাগাদযাগ
নডিাইদসর লিযতা নিনিত করুি
✔ নিনিত করুি পয েহিদযাগয উেকরণগুনল নিরােে আদে এব্ং নিয়নর্মত েদ্ধনতদত
সংরেণ করা হদি
✔ বব্েুযনতি নিরােত্তা
✔ শনক্ত সরঞ্জার্ম, পর্িাদরটর এব্ং ট্রান্সফর্মজারগুনল সঠিকিাদব্ রদয়দে নকিা তা নিনিত
করুি
✔ সর্মস্ত লাইি বব্েুযনতক সরঞ্জার্ম অন্তরক করা আব্শযক
✔ নিনিত করুি পয পকব্ল প্রনশনেত অিুদর্মানেত কর্মীরা বব্েুযনতক কার্ করদেি। প্রনতটি
কারখািায় প্রনশনেত পেশাোর কর্মীদের ব্ুদঝ নিদত প্রদয়ার্দি বব্েুযনতক েনরেশজি
নব্িাদগর সাদে পযাগাদযাগ করুি।
✔ বব্েুযনতক রেণাদব্েণ েনরচালিা করার সর্ময় লক-আউট েদ্ধনত ব্া নব্েে টযাগগুনল
অব্শযই োকা উনচত।
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নব্েনত্ত হল পসই েনরনস্থ্নত যা
আেিাদক েনতগ্রস্ত করদত োদর

ঝুুঁনক
ঝুুঁনক হল পসই েনরনস্থ্নত যা
আেিার েনত করদত সের্ম
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নব্েনত্ত এব্ং ঝুুঁনক

নব্েনত্ত
নব্েনত্ত হল পসই েনরনস্থ্নত যা
আেিাদক েনতগ্রস্ত করদত োদর

• যন্ত্র নিরােত্তা

✔ অোদরটররা ব্যব্হাদরর েূদব্জ যন্ত্রোনত যাচাই-ব্াোই সহ নিরােদে এব্ং সঠিকিাদব্ যন্ত্রোনত
কীিাদব্ েনরচালিা করদব্ি পস সম্পদকজ অব্নহত, নিদেজনশত এব্ং প্রনশনেত রদয়দে নকিা তা
নিনিত করুি
✔ প্ল্যান্ট এব্ং যন্ত্রোনত অব্শযই যোযে অব্স্থ্ায় রাখদত হদব্

✔ নিনিত করুি পয যন্ত্রোনত গুনলর আদশোদশ কর্মজকাণ্ড গুনলর র্িয েযজাপ্ত কাদর্র র্ায়গা
রদয়দে

✔ শ্রনর্মকরা ের্মতানয়ত হদয়দে এব্ং এই নব্ষদয় সদচতি পয তারা যনে পকািও যন্ত্রোনত পিদে পেয় ব্া
রেীরা অব্রুদ্ধ হদয় যায় তদব্ তাদের তত্ত্বাব্ধায়কদের অব্নহত করা উনচত নকিা তা নিনিত হি
✔ র্রুরী স্টেগুনল অযাদক্সস করা সহর্ এব্ং র্রুরী অব্স্থ্ার পেদে েৃশযর্মাি তা নিনিত করুি
✔ রাসায়নিক নিরােত্তা

✔ নব্েজ্জিক েোেজ সর্মূদহর পেদে কর্মীদের েনরচালিা সম্পদকজ পযাগাদযাগ করুি

ঝুুঁনক
ঝুুঁনক হল পসই েনরনস্থ্নত যা
আেিার েনত করদত সের্ম

✔ রাসায়নিক েোদেজর সংস্পশজ সম্পদকজ কর্মীদের অব্নহত করুি

✔ কীিাদব্ রাসায়নিক েোেজ নিরােদে ব্যব্হার করা যায় পস সম্পদকজ সদচতিতা বতনর করুি

✔ নিরােে পস্টাদরর্ এব্ং রাসায়নিক নিষ্পনত্ত
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কাদর্র শতজ সর্মূহ

• তাের্মাো এব্ং আদলা

• কাযজকর ব্ায়ুচলাচল নিনিত করুি

• নিধজানরত কাদর্র র্িয েযজাপ্ত আদলা নিনিত করুি
• কর্মজেেতা

• চলাচদলর রুট স্পিিাদব্ নচনিত করুি

• যো সম্ভব্ যানন্ত্রক উদত্তালি নিনিত করুি

• কাদর্র পস্টশিগুনল সার্মঞ্জসযদযাগয তা নিনিত করুি
• কাদর্র স্বািন্দ্য নিনিত করুি
• পকালাহল

• নিরােে শব্দ স্তর নিনিত করুি

• এক্সদোর্াদরর বের্জয হ্রাস নিনিত করুি

• শ্রব্ণ সুরোর যোযে ব্যব্হার নিনিত করুি
• স্বাস্থ্য ও কলযাণ েনরদষব্া

• কর্মীদের েযজাপ্ত নচনকৎসা যত্ন নিনিত করুি

• েনরষ্কার োিীয় র্ল এব্ং েনরষ্কার প্রসাধি নিনিত
করা
• প্রােনর্মক নচনকৎসার নকদটর প্রােযতা নিনিত করুি
www.b3cmsme.org
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ওএসএইচ পকৌশল
• নব্েে শিাক্তকরণ / ঝুুঁনক র্মূলযায়ি: েনতর সম্ভাব্িা
রদয়দে এর্মি নব্েে এব্ং ঝুুঁনকর কারণগুনল নচনিত
করুি

ব্াস্তনব্ক
কাদর্র
েনরদব্শ

• প্রনতদরাধ পকৌশল: নব্েনত্তটি েূর করার উেযুক্ত
উোয়গুনল নিধজারণ করুি, ব্া নব্েনত্তটি যখি নির্মূজল
করা যায় িা তখি ঝুুঁনক নিয়ন্ত্রণ করুি

• েযজদব্েণ ও েনরচালিা: নিয়ন্ত্রণ ব্যব্স্থ্াগুনল কাযজকর
নকিা তা নিয়নর্মত েরীো কদর পেখুি
• ওএসএইচ স্টযাোডজ আইএসওঃ ৪৫০০০: পেশাগত
স্বাস্থ্য এব্ং সুরো (ওএসএইচ এব্ংএস) েনরচালিার
নসদস্টদর্মর প্রদয়ার্িীয়তাগুনল নির্েিি কদর,
সংস্থ্াগুনলদক তার ওএসএইচ এব্ং এস কর্মজের্মতা
সনক্রয়িাদব্ উন্নত কদর নিরােে এব্ং স্বাস্থ্যকর
কর্মজদেে সরব্রাহ করদত সের্ম কদর পতাদল

স্থ্ািান্তরদযাগয

সংযুক্ত

উন্নত করুি

র্মািনসক
কাদর্র
েনরদব্শ

পিতৃ দত্বর
পকতি
র্মুলযায়ি

িীনত ও র্মূলযদব্াধ

েনরর্মাে

কর্মীরা প্রনলপ্ত

কার্ করুি

ব্যানক্তগত
স্বাস্থ্যই
সম্পে

অগ্রানধকার
েনরকল্পিা

ব্াস্তনব্ক
কাদর্র
েনরদব্শ
আন্তর্জানতক স্বাস্থ্য সংস্থ্ার কর্মজদেদে সুস্বাস্থ্য র্মদডল

www.b3cmsme.org
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পেশাগত নিরােত্তা ও সুস্বাস্থ্য (ও এস এইচ)
আেিার ব্যব্সায় আেিার কর্মীদের পেদক পসরা েনরদসব্া অর্জদির র্িয আেিার
ব্যব্সাদক একটি নিরােে এব্ং স্বাস্থ্যকর কাদর্র র্ায়গা করুি

In partnership with
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