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કોરોનાવાઇરસ રોગ (COVID-19)
કાર્યસ્થળે કોરોનાવાઇરસ રોગ COVID-19ને રોકવો : રોજગારદાતાઓ, કર્યચારીઓ અને આવશ્ર્ક સેવાઓના

કાર્દારો ર્ાટે સલાહ

આપણે COVID-19ના ફે લાવાને રોકવા માટે કે નેડાભરમાાં અસાધારણ પગલાાં લઇ રહ્યા છીએ. કે ટલાાંક
કાર્યસ્થળોમાાં કદાચ તેનો અથય તેમના કામના કલાકો બદલાવવાનો અથવા મર્ાયદદત થવાનો અથવા કેટલાક
સમર્ માટે બાંધ રાખવા સુધીનો પણ થઈ શકે છે. ઘણા કમયચારીઓને ઘેર રહેવાનુાં કહેવામાાં આવર્ુાં છે અને
બીજાઓને ઘેરથી કામ કરવાનુાં કહેવામાાં આવર્ુાં છે જ્યારે હજી કે ટલાક બીજા એવા છે કે જેમને કામ પર જવાનુાં
ચાલુ રાખવાનુાં કહેવામાાં આવર્ુાં છે કારણ કે આ રોગના ફે લાવા દરદમર્ાન કે નેડાને કાર્યરત રાખવા માટે તેમની
નોકરીઓ આવશ્ર્ક છે .
આવશ્ર્ક કામદારોને જીવન, આરોગ્ર્ અને મૂળભૂત સામાદજક કામગીરીને બચાવવા માટે દનણાયર્ક માનવામાાં
આવે છે. આમાાં એવા કામદારો સામેલ છે , પરાં તુ એટલા પૂરતા મર્ાયદદત નથી, જેમાાં પ્રથમ પ્રત્ર્ુત્તર આપનારાઓ,
આરોગ્ર્ સાંભાળના કમયચારીઓ, અગત્ર્ની માળખાકીર્ સેવાઓના કામદારો, હાઈડર ો અને નેચરલ ગેસ તથા
ખોરાક અને દવાઓ જેવા દનણાયર્ક માલનો પુરવઠો સમાજને પહોાંચાડવા માટે જેઓ જરૂરી છે.
જ્યારે બધા કમયચારીઓએ તેમના અાંગત જીવનમાાં સામાદજક અાંતર અને સ્વચ્છતાનુાં પાલન કરવાનુાં ચાલુ રાખવુાં
જોઈએ, ત્ર્ારે આપણે પણ મહત્વપૂણય કાર્યસ્થળો અને કમયચારીઓ, જે આવશ્ર્ક સેવાઓ પ્રદાન કરી રહ્યા છે,
તેમના રક્ષણ માટે વધારાનાાં પગલાાં લેવાની આવશ્ર્કતા છે. કમયચારીઓ અને ગ્રાહકોના સ્વાસ્્ર્ને સુરદક્ષત
રાખવા અને કાર્યસ્થળને તેની આવશ્ર્ક સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે રોજગારદાતાઓ અને કમયચારીઓએ સાથે
મળીને કામ કરવાની આવશ્ર્કતા રહેશ.ે
રોજગારદાતાઓએ COVID-19ના વવશ્વવ્ર્ાપી રોગચાળા દરવર્ર્ાન કાર્યસ્થળો/વેપાર ર્ાટે જોખર્ની
જાણકારી સવહતના વનણયર્ લેવાની ર્ાગયદવશયકાનો ઉપર્ોગ કરવો જોઈએ.

તમામ કમયચારીઓ માટે
તમામ કમયચારીઓએ એ સુદનદિત કરવુાં જોઈએ કે તેઓ તેમના કાર્યસ્થળની જગ્ર્ાની ચેપ દનવારણ નીદતઓ
અને પદ્ધદતઓને સમજે છે અને તેનુાં પાલન કરે છે:
તર્ારા હાથ ચોખ્ખા રાખો:
-

વારાં વાર તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી ઓછામાાં ઓછા 20 સેકાંડ સુધી ધુઓ
જો સાબુ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોર્ તો, આલ્કોહોલ આધાદરત હેન્ડ સેદનટાઈઝરનો ઉપર્ોગ કરો

-

તમારી આાંખો, નાક અને મોાંઢાને સ્પશય કરવાનુાં ટાળો
ખાાંસી અથવા છીાંકને તમારા હાથની કોણીના વળાાંકમાાં ખાવ
જે સપાટીને લોકો વારાં વાર અડતા હોર્ તેને સ્પશય કરવાનુાં ટાળો
હાથ દમલાવવાને બદલે તેને ઊાંચો કરીને મૈત્રીપૂણય રીતે હલાવો અથવા કોણીથી કોણી ટકરાવો
દનદે શન અનુસારનાાં, આવશ્ર્ક એવાાં કોઈપણ વર્દિગત રક્ષણાત્મક સાધનોનો ઉપર્ોગ કરો.

તર્ારા પર્ાયવરણને સ્વચ્છ રાખો:
- તમારી ડેસ્ક, કામ કરો ત્ર્ાાંની સપાટી, ફોન, કી-બોર્ડસય અને ઇલેક્ટટર ોદનક્ટસ, રોકડ રદજસ્ટર, કી-પેર્ડસ, એદલવેટર
બટન અને રેસ્ટોરન્ટ ટે બલ જેવી વસ્તુઓને ર્ોગ્ર્ ઉત્પાદનોનો ઉપર્ોગ કરીને રોજ ઓછામાાં ઓછા બે વખત
અને જો તે દે ખીતાાં ભીનાાં હોર્ તો વધારે વાર સફાઇ કરવી અને જાં તુરદહત કરવાાં.
- જો તેઓ જાં તુનાશક દિર્ા માટે પ્રવાહીના ઉપર્ોગ સામે ટકી શકે , તો ફોન, કમ્પ્ર્ુટર અને અન્ર્ ઉપકરણો જેવાાં
વારાં વાર સ્પશય કરાર્ેલાાં ઇલેક્ટટર ોદનક્ટસને 70% આલ્કોહોલ (દા.ત. આલ્કોહોલથી તૈર્ાર કરાર્ેલાાં વાઇ્સ)થી
જાં તુરદહત કરી શકાર્ છે.

તર્ારું અુંતર રાખો:
- તમારી, તમારા સાથી કમયચારીઓ અને ગ્રાહકો વચ્ચે 2 મીટરનુાં અાંતર રાખો.
- ડેસ્ક, ટે બલ અને કાર્યસ્થળો વચ્ચેની જગ્ર્ાનુાં અાંતર વધારો.
- ટીમ દમટીાંગ્સ જેવી પ્રવૃદત્તઓ કે જેમાાં નજીકની શારીદરક દનકટતા અથવા લોકો સાથે સાંપકય ની જરૂર હોર્ તેમાાં
ઘટાડો કરો.
- કોઈપણ સાંપકય 2 મીટરથી મર્ાયદદત અને શક્ય તેટલા ઓછામાાં ઓછા સમર્માાં કરો.

જો તર્ારાર્ાું COVID-19નું તબીબી લક્ષણ હોર્ તો:
-

-

જો તમને લાગતુાં હોર્ કે તમને COVID-19 થર્ો છે તો તમારે શુાં કરવુાં જોઈએ એ જાણવા માટે અમારાં
‘સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ટૂ લ’ વાપરો
એ અગત્ર્નુાં છે કે જો તમને COVID-19નુાં એકાદ પણ તબીબી લક્ષણ (તાવ, ખાાંસી અથવા શ્વાસ લેવામાાં
તકલીફ) હોર્ અથવા ભલેને હળવાાં તબીબી લક્ષણો હોર્ તો, તમારે ઘેર રહેવુાં જોઈએ જેનાથી આ
બીમારી અન્ર્ લોકોને ફે લાતી રોકી શકાર્.
તમારા કાર્યસ્થળે હો ત્ર્ારે જો તમને હળવાાં લક્ષણો દવકસતાાં લાગે તો પોતાને અન્ર્ કમયચારીઓથી
અલગ કરી દો અને શક્ય હોર્ તો બસ, ટર ે ન, ટે ક્ટસી જેવાાં જાહેર વાહનોનો ઉપર્ોગ ટાળીને ઘેર જાવ.
તમારા સ્થાદનક જાહેર આરોગ્ર્ સત્તાવાળાઓનો સાંપકય કરો અને તેમની સલાહને અનુસરો.
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-

જો તમને આ સમર્ દરમ્પર્ાનની તમારી આદથયક દસ્થરતા અાંગે દચાંતા થતી હોર્, તો કે નડ
ે ાની સરકાર તમને
સહાર્તા પૂરી પાડે છે.

રોજગારદાતાઓ ર્ાટે
કાર્યસ્થળમાાં COVID-19 ના ફે લાવાને ઘટાડવાની નીદતઓ સ્થાદપત કરો અને ખાતરી કરો કે તેની જાણ
કમયચારીઓને કરવામાાં આવી છે અને તેઓ સમજ્યા છે:
-

-

દવશ્વવર્ાપી COVID-19 રોગચાળા દરદમર્ાન કાર્યસ્થળો/વર્વસાર્ો માટે ની જોખમની જાણકારી
સદહતની માગયદદશયકાનો ઉપર્ોગ કરો.
કાર્યસ્થળમાાં COVID-19 ના ફે લાવાને ઘટાડવા તમે જે પગલાાં લઈ રહ્યા છો તેની તમારા સ્ટાફ અને
ગ્રાહકોમાાં વધુ જાણ કરવાનુાં રાખો.
બીમાર ઘરાકો અથવા ગ્રાહકોને કાર્યસ્થળથી દૂ ર રહેવા માટે જણાવતા દનદે શો લગાડો.
શ્વાસોચ્છવાસની સારી સ્વચ્છતા, હાથની સ્વચ્છતા અને અન્ર્ તાંદુરસ્ત પ્રણાલીઓને પ્રોત્સાદહત કરનારા
દનદે શો લગાડો.
જ્યાાં શક્ય હોર્ ત્ર્ાાં, ટે દલવદકય ગની ગોઠવણો, વધ-ઘટ થઈ શકે એવા કલાકો, વારાફરતી શરૂ થતા
સમર્ો, ઇમેઇલનો ઉપર્ોગ અને ટે દલકોન્ફરદન્સાંગ જેવી સામાદજક સાંપકય ઘટાડવા માટે ની નીદતઓ અને
કાર્યવાહીઓને સમાર્ોદજત કરો.
બધી દબન-આવશ્ર્ક મીદટાં ગ્સ અથવા મુસાફરીઓને રદ કરો કે મુલતવી રાખો.
કાર્યસ્થળનુાં આકલન એવા દવસ્તારો માટે કરો જ્યાાં લોકો એકબીજા સાથે વારાં વાર સાંપકય કરતા હોર્ અને
જગ્ર્ા તથા વસ્તુઓ સદહર્ારી કરતા હોર્, અને આ દવસ્તારોમાાં સફાઈ વધારે વખત કરાવો.
કમયચારીઓ સામાદજક અાંતરનો અમલ વધારે કરી શકે એ માટે ડેસ્ક, લાઇનમાાં ઉભા રહેલા લોકો અને
વકય સ્ટે શન્સ વચ્ચેના અાંતરમાાં વધારો કરવા જેવા ઉપાર્ો પર દવચાર કરો.
ગ્રાહકો અને તમારા કમયચારીઓ વચ્ચેની લેવડ-દે વડને ઘટાડવાનો દવચાર કરો, જેમ કે તમારે ત્ર્ાાં અાંદર
આવતા ગ્રાહકોની સાંખ્ર્ાને મર્ાયદદત કરવી અથવા ફોન પર ગ્રાહકોને સેવા આપવી. સામાન્ર્ રીતે, જ્યાાં
સુધી ભૌદતક અવરોધ ન હોર્ (દા.ત. ક્યુદબકલ, ્લેક્ટસીગ્લાસ દવાંડો) ) ત્ર્ાાં સુધી 2 મીટરની અલગતા
જાળવવી જોઈએ.

કાર્યસ્થળને સ્વચ્છ અને સલામત રાખવા માટે જરૂરી સુદવધાઓ અને સફાઇ ઉત્પાદનો પૂરાાં પાડો:
-

હાથ ધોવાની સુદવધાઓ સુલભ કરાવો અને આખા કાર્યસ્થળનાાં અગત્ર્નાાં સ્થળોએ હેન્ડ
સેદનટાઇદઝાં ગ દડસ્પેન્સસય મૂકો.
સુદનદિત કરો કે બહુ વપરાતાાં કાર્ય ક્ષેત્રો અથવા વારાં વાર સ્પશય કરેલી સપાટી દરરોજ બે વખત
જાં તુરદહત થાર્.
સુદનદિત કરો કે તેમના કાર્યસ્થળોને સાફ અને જાં તુરદહત કરવા માટે સફાઈના સામાનનો પુરવઠો
કમયચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ હોર્.

3

-

કમયચારીઓને ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફટી ગાઇડલાઇન્સ દ્વારા ભલામણ કરાર્ેલ કોઈપણ
વર્દિગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો પ્રદાન કરો અને તેનો ર્ોગ્ર્ ઉપર્ોગ થાર્ છે તેની ખાતરી કરવા
માટે ની તાલીમ પણ આપો.

ખાતરી કરો કે જ્યારે કમયચારીઓને પોતાને તબીબી લક્ષણો હોર્ ત્ર્ારે તેમણે શુાં કરવુાં તે તેઓ જાણે છે:
-

-

દવચારણામાાં લો કે જ્યારે કમયચારી બીમાર હોર્ અને તેને એકાાંતવાસમાાં જવાનુાં હોર્ ત્ર્ારે માાંદગીની
રજાઓ આપવાની જે નીદત છે એમાાં છૂ ટછાટ મૂકી શકાર્. તેમાાં કમયચારી કામ પર પરત આવે ત્ર્ારે
ડોક્ટટરની તબીબી નોાંધની જરૂરતને મોકૂ ફ રાખી શકાર્, કારણ કે એનાથી આપણા આરોગ્ર્તાંત્ર પર
આવી રહેલુાં દબાણ ઓછુાં થશે.
જો કમયચારીઓએ કામ પર આવવા માટે જાહેર પદરવહનનો ઉપર્ોગ કરવો આવશ્ર્ક હોર્, તો લદચલા
–ફ્લેદક્ટસબલ- કલાકો ધ્ર્ાનમાાં લો જેથી તેમને ખૂબ ભીડભાડવાળા સમર્ગાળામાાં આવવાનુાં ન થાર્.
જો કમયચારીઓ કામ પર તબીબી લક્ષણો દવકદસત કરશે તો જાહેર પદરવહનનો ઉપર્ોગ કર્ાય દવના
કે વી રીતે ઘરે પાછા જશે તે ધ્ર્ાનમાાં લો.
કમયચારીઓ અને તેમના પદરવારોમાાં બીમારી અથવા શક્યતઃ શાળા બાંધ હોવાને કારણે ગેરહાજરીમાાં
વધારો થવાની સાંભાવના માટે તૈર્ારી કરો.

કાર્ય સુંબુંવિત ર્સાફરી
-

આ સમર્ે દબન-આવશ્ર્ક મુસાફરી ન થવી જોઈએ.
કોઈપણ આગામી આવશ્ર્ક મુસાફરી સાંબાંદધત જોખમો તથા ફાર્દાઓ ધ્ર્ાનમાાં લો અને મુલતવી
રાખવુ,ાં રદ કરવુાં અથવા વચ્ર્ુઅ
ય લ રીતે ભાગ લેવો જેવા અન્ર્ દવકલ્પોનુાં મૂલ્ર્ાાંકન કરો.
અસરગ્રસ્ત દવસ્તારો અને કોઈપણ મુસાફરીની આરોગ્ર્ સૂચનાઓ દવશે અદ્યતન માદહતી તપાસો.
જ્યારે તમે કે નડ
ે ાની બહારની કોઈપણ મુસાફરીથી પાછા ફરો, ત્ર્ારે તમારે 14 દદવસ માટે સ્વર્ાંએકાાંતમાાં જવુાં જ જોઈશે.
જ્યારે તમે કે નડ
ે ામાાંની જ મુસાફરીથી પાછા ફરો ત્ર્ારે, તબીબી લક્ષણો જેવાાં કે ખાાંસી, તાવ અથવા
શ્વાસ લેવામાાં મુશ્કે લી માટે 14 દદવસ જાતે દનરીક્ષણ કરો.
જો તમને હળવાાં લક્ષણો, જેમ કે ઉધરસ, તાવ અથવા શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ થાર્ છે , તો તમે ઘરે જ
એકાાંતવાસી થઈ જાવ અને આગળની સૂચનાઓ માટે તમારા સ્થાદનક જાહેર આરોગ્ર્ સત્તાવાળાઓનો
સાંપકય કરો.

આવશ્ર્ક કાર્દારો ર્ાટે કાર્ય સુંબુંવિત ર્સાફરી
-

આવશ્ર્ક પદરવહન કામદારો જેવા કે ટર ક ડર ાઈવર, રેલ અથવા હવાઈ મુસાફરીના કમયચારીઓએ તે
સુદનદિત કરવા માટે મુસાફરી કરવાની હોર્ છે કે માલની હેરફે ર અને COVID-19ના પ્રદતસાદની અને
દે શની પ્રવતયમાન કામગીરી ચાલુ રહી શકે .
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-

આવશ્ર્ક કામદારોએ કામ સાંબાંદધત મુસાફરી પછી 14 દદવસ માટે સ્વ-અલગ થવાની જરૂર નથી,
પરાં તુ લક્ષણો માટે ઝીણવટથી દે ખરેખ રાખવી જરૂરી છે, અને જો તેઓ હળવાાં લક્ષણોનો દવકાસ કરે
તો તાત્કાદલક સ્વ-અલગ થવુાં પણ જરૂરી છે.

COVID-19 ના ફે લાવાને રોકવામાાં આપણે બધા જ ભાગ ભજવી શકીએ એમ છીએ. વધુ માદહતી માટે , મુલાકાત
લો Canada.ca/coronavirus or contact 1-833-784-4397
Canada.ca/le-coronavirus
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