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कोभिड-19 को जोखिमलाई बढाउन ेसकन ेकारकहरूलाई मलू्ाङ्कन गन्न रोजगारदाताहरूल ेका््नस्थल मलू्ाङ्कन गन््नपर्न। ननमन रोक्थामको माग्नननददेशन प्र्ोग गरेर 
स्ास्थ् त्था सर्क्ा ्ोजना न्कास गन््नहोस।् तपाईकंो क्ते्रमा कोभिड-19 सगँ समबख्धित सा्दर्िक र न्ीनतम जानकारीहरू प्राप्त गन्नको लानग राज् र/्ा स्थानी् 
जनस्ास्थ् अनधिकारी र पशेागत पशेे् र सर्क्ा त्था स्ास्थ् न्शषेज्ञहरूमा बारमबार पहँच गन््नहोस।्

• उपयकु्त हातको सरसफाईलाई प्रवर्द्धन गनु्धहोस्।
बगकेो पानी, साबन्, कागजी टा्ले र फोहोर फालने
िाडँोहरू (उपलबधि िएमा र्न नपनदे फोहोर फालने
िाडँोहरू) को पहँच उपलबधि गराउनह्ोस।्
कम्नचारीहरूलाई आफना हातहरू कमतीमा 20
सकेणडसमम धिन् िन्ह्ोस।् हात धिन् े्ा ह्ा्ड
स्ाननटाइजरका सटेशनहरू धिरैे ठाउँमा राखनह्ोस।्
कमतीमा 60% अलकोहल िएको अलकोहलमा
आधिाररत ह्ा्ड स्ाननटाइजर उपलबधि गराउनह्ोस।् 

• बिरामी कम्धचारीहरूलाई घरमा िसन प्रोतसाहन
गनु्धहोस्। इ्सखे्टिहरूको क्नत नबना नबरामी
कम्नचारीहरू घरमा बसन ेअनम्नत नदन ेनीनतहरू
न्कास गन््नहोस।् कम्नचारीहरूल े्ी नीनतहरू
बारे ्थाहा पाएको र बझ्केो सन्ननचित गन््नहोस।्
कोभिड-19 सगँ बढदो जोखिम हन सकने
कामदारहरूका लानग नीनतहरू न्कास गन्न
पशेागत औषनधि पशेे् रहरूसगँ काम गन््नहोस।्

• कम्धचारीहरूलाई सामाजिक जिडिाडिाट टाढा रहन ेकाय्ध अभयास
गन्ध प्रोतसाहन गनु्धहोस्।कम्नचारीहरूलाई सामाभजक भिडिाडबाट
टाढा रहन ेका््न अभ्ास गन्न प्रोतसाहन गन््नहोस।् का््न क्ते्र, न्श्ाम
क्ते्र, लकर रूम, हल ्ा कोररडोर र प्र्शे र ननकासका क्ते्रहरू
सनहत कम्नचारीहरू जममा हन ेठाउँमा दशृ्ातमक समझाउनीहरू
(फ्ोर मार्कङ र सकेंतहरू) राखनह्ोस।् कम्नचारीहरूलाई काममा
जान र आउन कार प्र्ोग गन्न प्रोतसाहन गन््नहोस।् ्नद कारबाट आउन
जान आ्श्क िएमा, समि् िएसमम प्रनत स्ारी साधिनमा
माननसहरूको सखं्ा सीनमत गन््नहोस।् ्सका लानग धिरैे स्ारी
साधिनहरू प्र्ोग गन्न आ्श्क पन्न सकर। कम्नचारीहरूलाई साझा
गररएको भ्ान ्ा ठाउँमा कपडाको मि् रोपनहेरू लगाउन प्रोतसाहन
गन््नहोस।्

•  समिव िएसमम कम्धचारीहरूलाई एक-अका्धिाट
कमतीमा 6 बफट टाढा (सामाजिक जिडिाडिाट
टाढा रहन)े राखनहुोस्। कम्नचारीहरू बीचको दरूी
बढाउनको लानग िौनतक अ्रोधि ्ा पार्टसनहरू
प्र्ोग गन््नहोस,् कम्नचारीहरू घटाउनह्ोस ््ा का््न
सटेशन ्ा का््नन्नधिहरू पररमाज्नन गन््नहोस।्
भिनत्रन/ेबानहररन ेसटेशनहरूमा अनतररक्त घडी
्थपनह्ोस,् न्श्ाम कक्हरू क्ससीहरू टाढा राखनह्ोस्
र न्श्ामहरूको लानग टे्टहरू बानहर राखनह्ोस।्

• कपडाको मखु छोपन ेर फेस जिलडहरू उपलब्द
गराउन ेिारे सोचनहुोस्। मि् रोपनहेरू रूपमा
अनह्ार रोपन ेगरी (नाक र मि्लाई ढाकनगेरी)
लगाइएको र िनी सन्ननचित गन््नहोस।् कपडाको
धिरैे पत्र िएको धिन् नमलन ेमि् रोपन े(किररङ)
उपलबधि गराउनह्ोस।् नचसो, फोहोर ्ा दन्षत
हँदा प्रनतस्थापन गन््नहोस।् रेखसपरेटर ्ा नचनकतसा
मासकहरू जसता नसफाररस गररएका ्ा
आ्श्क PPE लाई मि् रोपनकेा प्रनतस्थापन
होइनन।् आफूलाई दन्षत नगराइकन PPE कसरी लगाउन ेर िोलने
िनी कम्नचारीहरूलाई प्रभशक्ण नदनह्ोस।् प्र्ोग गररएको र िने
हरेक भशफटपनर फेस भशलडहरू सफा गन््नहोस ्र नकटाणर्नहत
बनाउनह्ोस।् फेस भशलडहरूल ेनचउँडोलाई पार गर्नन ्र मि्को ्रपर
र् ् ाप गर्नन ्िनी सन्ननचित गन््नहोस।्

• सरसफाई र बकटाणरुबहत िनाउन ेकाय्धको
िारमिारता िढाउनहुोस् र साझा गररएको खाली
ठाउँहरूमा पया्धप्त मात्ामा िने्टलसेन छ िनी
सबुनबचित गनु्धहोस्। कम्धचारीहरूल ेकाय्ध
सटेिनहरू पररवत्धन गरा्ध कमतीमा पटक-पटक
औिारहरू वा उपकरण सरसफाई र नकटाणर्नहत
बनाउनह्ोस।् बारमबार रूपमा रोइएका
का््नस्थलका सतह, न्श्ाम कक् र शटल बस ्ा
भ्ानहरू ्नद प्र्ोग गररएको र िन,े भशफटको अ्त्यमा ्ा ्थप
बारमबार रूपमा कीटाणर्नहत बनाउनह्ोस।् एक कामदारबाट अकको
कामदारमा नसधैि हा्ा नजाओस ्िन्का लानग पिंा पन्ः ननददेभशत
गन््नहोस ््ा हटाउनह्ोस।् ्नद पिंाहरू हटाइ्ो िन,े
रोजगारदाताहरूल ेगमसीका सकंटहरू हटाउन कदमहरू चालनप्र्न।

• कम्धचारी र सपुरिाइिरहरूलाई उनीहरूले
कोजिड-19 को फैलन ेकाय्धलाई कम गन्ध
सकछन् िनी जिक्ा बरई प्रजिनक्त िनाउनहुोस्।
नबरामी िएको सम्मा घरमा बसन,े, सामाभजक
भिडिाडबाट टाढा रहन,े कपडाको मि् रोपने
कसरी लगाउन ेर उप्क््त हातको सरसफाई जसता
आ्रण शीष्नकहरू। सामग्ीहरू बझ्न सभजलो
ढाचँा र उप्क््त िाषाहरूमा उपलबधि
गराउनह्ोस।् CDC का पोसटरहरू डाउनलोड
गन्नका लानग उपलबधि रन।्

• कम्धचारीहरू काय्धस्थलमा प्रविे गनु्धअबघ समिाबवत
कोजिड-19 का लक्णहरूको लाबग परीक्ण गनु्धहोस्।
परीक्ण प्रनरि्ाहरूको लानग राज् त्था स्थानी् स्ास्थ्
अनधिकारी र पशेागत औषनधि पशेे् रहरूसगँ परामश्न
भलनह्ोस।् लक्णहरू िएका कम्नचारीहरूलाई तर्ु्त ैघरमा
पठाउनह्ोस,् उनीहरूलाई घरमा स््-ंआइसोलटे हन
(समि् िएमा) िन्ह्ोस ्र स्ास्थ् स्ाहार प्रदा्कलाई
समपक्न  गन््नहोस।् उनीहरू कनहल ेकाममा फक्न न ेिन्े
जानकारी उपलबधि गराउनह्ोस।्
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