
संग्रह गरिएका कागजात 
(कोभिड-19)

निम्न कागजात ऐभतहासिक उद्देश्यहरूका 
लानग हो र ्यो अब उपरान्त अद्ावभिक 
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कोभिड-19 को जोखिमलाई बढाउन ेसकन ेकारकहरू बझुन रोजगारदाताहरूल ेकार्यस्थल मलूराङ्कन गनु्यपर्य। ननमन रोक्थाम नसफाररसहरूको सरंोजन प्ररोग 
गरेर एउटा स्ास्थर त्था सरुक्ा रोजना न्कास गनु्यहोस।् ननरनमत रुपमा समपक्य  गनु्यहोस ्राजर र/्ा स्थानीर जनस्ास्थर अनिकारीहरू र वर्सानरक सरुक्ा 
त्था स्ास्थर पशेाकममीहरूलाई कोभिड-19सगँ समबख्ित सा्दर्िक र न्ीनतम जानकारी प्राप्त गन्यको ननखमत।

• कोभिड-19 तथा आफू र अन्यलाई घरमा र काममा कसरी सरुक्षित 
गर्न सककन्छ िन्ने बारनेमा कम्नचारीहरूलाई भिषिा र प्रभिषिण 
किरहुोस्। नबरामी िएको समरमा घरमा बसन,े सामाभजक दरूी बनाउन,े 
अनहुार रोपन ेकपडाहरू कसरी लगाउन ेर उपरकु्त हातको 
सरसफाई जसता शीर्यकहरू समा्शे गनु्यहोस ्। 
सामग्ीहरूलाई सभजलै बखुिन ेढाचँामा र उपरकु्त हुन े
िाराहरूमा उपलबि गराउनहुोस।् CDC का 
पोसटरहरू डाउनलोड गन्यका लानग उपलबि रन।्

• कम्नचारीहरू का्य्नसथलमा प्रवनेि गरु्नअकघ समिाकवत कोभिड-19 
का लषिणहरूको लाकग परीषिण गरु्नहोस्। परीक्ण प्रनरिराहरूको 
लानग राजर त्था स्थानीर स्ास्थर अनिकारीहरू र पशेागत औरनि 
पशेाकममीहरूसगँ परामश्य भलनहुोस।् लक्णहरू िएका 
कम्यचारीहरूलाई तरुु्त ैघर पठाउनहुोस,् उनीहरूलाई घरमा 
स्र-ंआइसोलशेनमा बसन प्रोतसानहत गनु्यहोस ्र उनीहरू कनहल े
काममा फक्य न सकरन ्िन् ेबारेमा जानकारी उपलबि गराउनहुोस।्

• कबरामी कम्नचारीहरूलाई घरमा बसर प्रोतसाहर 
गरु्नहोस् (पोजनेकिि परीषिण गररएका तर लषिणहरू 
रिनेक्िएका कम्नचारीहरू सकहत)। नबरामी 
कम्यचारीहरूलाई कारबाही गररन े्ा सनु्िाहरू 
कटौती हुन ेजसता डर नबना घरमा बसन प्रोतसाहन 
गनने नीनतहरूको न्कास गनु्यहोस,् र कम्यचारीहरू 
री नीनतहरू बारेमा अ्गत िएको सनुननचित 
गनु्यहोस।् कोभिड-19 सगँ समबख्ित बढी जोखिममा 
पन्य सकन ेकामदारहरूका लानग नीनतहरू न्कास गन्य 
वरा्सानरक मनेडकल पशेाकममीहरूसगँ काम 
गनु्यहोस।्

• कम्नचारीहरूलाई सामाभजक िरूीको (अरू माकरसहरू िनिा 
कमतीमा 6 कफि िाढा रहरने) अभ्यास गर्न प्रोतसाहर गरु्नहोस् न्श्ाम 
समर र भशफटहरू भिन्-भिन् बनाउनहुोस।् कार्य क्ते्रहरू, न्श्ाम 
क्ते्रहरू, लकर कक्हरू, हलहरू ्ा परासजेहरू, र प्र्शे र ननकासका 
क्ते्रहरू सनहत कम्यचारीहरू जममा हुन सकन ेठाउँमा राद गराउन े
सकेंतहरू राखनहुोस।् समि् िएसमम कम्यचारीहरूलाई काममा जान 
र आउन कारपभुलङ नगन्य प्रोतसाहन गनु्यहोस।्

•  समिव िएसमम कम्नचारीहरूलाई एक-अका्नबाि 
कमतीमा 6 कफि िाढा राखरहुोस्। कम्यचारीहरू बीच दरूी 
बढाउनको लानग िौनतक अ्रोिहरू प्ररोग गनु्यहोस,् 
कम्यचारी िना्य घटाउनहुोस,् ्ा कार्यस्थल, कार्य 
प्रनरिराहरू, ्ा घणटा र भशफटहरूलाई पररमाज्यन 
गनु्यहोस।् प्र्शे/बानहर समर-दता्य सटेशनहरू 
्थपनहुोस,् न्श्ाम कक्हरू भित्र कुसमीहरू बीचमा 
िाली ठाउँहरू राखनहुोस,् र न्श्ाम समरहरूमा बानहरी 
टे्टहरू राखनहुोस।्

• कपडाको मिु ्छोपरने र फने स भिलडहरू उपलब्ध गराउरहुोस्। 
मिु रोपनहेरू उनचत रूपमा अनहुार रोपन ेगरी (नाक र 
मिुलाई ढाकनगेरी) लगाइएको र िनी सनुननचित 
गनु्यहोस।् कपडाको िरैे पत्र िएको िनु नमलन ेमिु 
रोपन े(किररङ) सामग्ीहरू उपलबि गराउनहुोस।् 
नचसो, फोहोर ्ा दनुरत हँुदा प्रनतस्थापन गनु्यहोस।् 
प्ररोग गररएको र िन ेहरेक भशफटपनर फेस 
भशलडहरू सफा गनु्यहोस।् फेस भशलडहरूल े
नचउँडोलाई पार गर्यन ्र मिुको ्रपर रोपरन ्िन् े
कुरा सनुननचित गनु्यहोस।्

• साझा सथलहरूलाई कर्यकमत सरसफाई र 
कीिाणरुकहत गरने क्रममा वृक््ध गरु्नहोस्। कखमतमा 
पनन कम्यचारीहरूल ेजनत पटक कार्य-सटेशनहरू 
परर्त्यन गद्यरन ्त्यनत पट कऔजारहरू ्ा अरू 
उपकरण सफा र कीटाणरुनहत बनाउनहुोस।् हरेक 
भशफटको अ्त्यमा कार्यस्थलमा बारमबार रूपमा 
रोइएका सतहहरू र न्श्ाम कक्हरूलाई 
कीटाणरुनहत बनाउनहुोस।् शटल बस र भरानहरू 
प्ररोग गररएको र िन ेनतनलाई सफा गनु्यहोस ्र कीटाणरुनहत 
बनाउनहुोस।्

• रोजगारीका का्य्नहरूको लाकग आवश्यक व्यकतिगत सरुषिा 
उपकरण (PPE) उपलब्ध गराउरहुोस्। रेखसपरेटर ्ा मनेडकल 
मासकहरू जसता नसफाररस गररएका ्ा आ्शरक PPE को सट्ा 
मिु रोपनकेो प्ररोग नगनु्यहोस।् PPE सही तररकाल ेप्ररोग गररएको 
र िनी सनुननचित गनु्यहोस।् आफूलाई कीटाण-रकु्त नगरी PPE 
कसरी लगाउन ेर िोलन ेिन् ेबारेमा कम्यचारीहरूलाई प्रभशक्ण 
नदनहुोस।् 

• उप्यतुि हातको सरसफाईलाई प्रव््ध्नर गरु्नहोस्। बहरने 
पारी, साबुर, कागजी िावनेलहरू र फोहोर फालरने 
िाँडोहरू (उपलब्ध िएमा ्ुछर ुरपरने फोहोर फालरने 
िाँडोहरू) प्रकतको पहँच उपलब्ध 
गराउरहुोस्।कम्यचारीहरूलाई आफना हातहरू 
कमतीमा 20 सकेणडसमम िनु लगाउनहुोस।् ह्ा्ड 
सराननटाइजर सटेशनहरू (समि् हँुदासमम रुन 
नपनने) को सखंरा बढाउनहुोस।् कमतीमा 60% 
अलकोहल िएको अलकोहलमा-आिाररत ह्ा्ड 
सराननटाइजर उपलबि गराउनहुोस।् 

6 िफट 
(2 िमटर)

• आकक्समक सञ्ालर ्योजरा बराउरहुोस्।  
बढदो अनपुखस्थनतहरूको लानग तरार रहनहुोस।् 
घटाइएको कार्यबलल ेआफनो अत्या्शरक 
वरा्सानरक कार्यहरू कसरी सञ्ालन गनने िन् े
रोजना बनाउनहुोस।् अनत -महत््पणू्य 
भजममे् ारीहरू नन्ा्यह गन्यका लानग 
कामदारहरूलाई एक-अका्यको कामको प्रभशक्ण 
नदनहुोस।्
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