को�भड-१९ का ला�ग कायर्�ल मू�ाङ्कन
तल िदइएको कायर्�ल मू�ाङ्कन औजारलाई को�भड-१९ का ला�ग तयार �ने र स�ोधन गन� नी�त तथा कायर्�व�धह� �वक�सत गनर् रोजगारदाताह�/कायर्�लह�लाई
मद्दत गनर् प्रयोग ग�रनु पछर् ।. को�भड-१९ को प्रसार सी�मत पानर्का ला�ग �ावहा�रक उपभो�ा आ�ासनको उ�तम तह प्रदान गनर् �न��ल�खत कदमह�को
पिहचान, कायार्�यन र अनुगमन गरेर, यो �ावहा�रक �ने अ�धकतम हदस� सवर्साधारणको �ा�, सुर�ा र क�ाणलाई सुर��त रा�े एउटा प्रयास हो।
�न��ल�खत कदमह� पालना सु�न��त गनर्का ला�ग �-अनुगमन ग�रने �न् र पालना नभएको ख�मा तु�� स�ाउनका ला�ग �सफा�रस समेत ग�र�छ।
सबै रोजगारदाताह�ले कसरी को�भड-१९ को प्रसारलाई राम्ररी �ूनीकरण गन� र आफ्नो कायर्�लमा �सको प्रभावमा कमी �ाउने �वषयमा �वचार गनर् आव�क
छ। यसमा तल िदइएका �ेत्रह�म�े एक वा बढीमा ग�रने िक्रयाकलापह� सामेल छन्:
a. कमर्चारीह�बीच रोग फै लनमा कमी �ाउने,
b. �� �वसाय स�ालन कायम रा�े, र
c. �� कायर् वातावरण कायम रा�े।

यस �-मू�ाङ्कनका प्रा��ह�लाई �व�श� को�भड-१९ तयारी िक्रयाकलापह�लाई ल��त गनर् प्रयोग गनर् सिक�छ, जहाँ रोजगारदाताह�ल� आफ्ना कामदारह�लाई
सुर��त रा�दै तु�� �ान िदन सक्छन्।
यो औजारलाई �-मू�ाङ्कन मागर्दशर्कका �पमा प्रयोग ग�रनु पछर् र यिद �वसाय वा कायर्�लमा को�भड-१९ को प्रकोप भएको ख�मा सामुदा�यक �ा�
अ�धकारीह�द्वारा समी�ाका ला�ग अनुरोध गनर् सिकनेछ।
मू�ाङ्कन पूरा गन� ���को नाम
सङ्गठन
�म�त
कायर्�ल जानकारी
सु�वधाको नाम
सु�वधाको अव���त
सु�वधाको स�कर् �ब�ु (�पओ�स) को नाम
�पओ�स पद/दजार्
�पओ�स फोन
�पओ�स इमेल
सबैभ�ा ठू लो �स�मा कमर्चारीह�को सङ् �ा
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य�द लागू ��छ भने, कमर्चारीह� वा वगर्ह� (ज�ै �स�ह�, �ानह�) को िक�सम उ�ेख गनुर्होस्:
□ मेरो कायर्�ल एउटा भौ�तक �ानमा एउटा सु�वधा हो

□ मेरो कायर्�ल एउटा स��� प�रसरभ�र अव��त ब� सु�वधाह� �न्
□ मेरो कायर् �ल धेरै स��� प�रसर�भत्र अव��त ब� सु�वधाह� �न्
□ अ� (उ�ेख गनुर्होस्):

A. कमर्चारीह�बीच रोग फै लनमा �ूनीकरण गनुर्होस्
मू�ाङ्कन ग�रनु पन� त�ह�

मू�ाङ्कन

(हो/होइन)

नोट/सुधारका �ेत्रह�

सिक्रय �पमा �बरामी कमर्चारीह�लाई घरमा बसाउन आव�क गनुर्होस्।
•

के ल�णह� (ज�ै, �रो, खोक�, �ासप्र�ासको �ूनीकरण, शरीरको पीडा,
�ाद/ग�को ��त, �चसो ला�ु आिद,...) भएका कमर्चारीह�लाई घरमा ब�
�नद�शन िदइयो र के कमर्चारीह�ले कमर्चारी �ा� नी�तमा ता�लम र �श�क
पाएका छन्?

•

यिद कमर्चारीह�ले घरमा �ँ दा ल�णह� �वक�सत गरे भने, उनीह�को
सुप�रवे�कलाई सूचीत गन� प्रणालीह� �ा�पत ग�रएका छन्?

•

के �बरामी कमर्चारीह�लाई घरमा ब�, उनीह�को सुप�रवे�कलाई सूचीत गनर्, र
�बरामी �ँ दा के गन� भ�का ला�ग �स�सिडले �सफा�रस गरेका मागर्दशर्नह� ?
पालना गनर्का ला�ग भ�नएको छ?
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•

के �बरामी कमर्चारीह�लाई किहले काममा फ�कने हो भनेर �नधार्रण गनर्
�ा��ाहार प्रदाकह� र रा� तथा वा �ानीय �ा� �वभागह�सँ ग परामशर्
गनर् भ�नदँ ै छ? रा� अ�ध�नयम तथा �नयमनह� अनुसार काममा फ�कनु अ�घ
�नयामक �नकायबाट �ीकृ �त आव�क �ँ दा स�ूणर् लागूयो� लाइसे�
आव�कताह� लागू �नेछन्।

काममा �ँ दा कहाँ र कसरी कामदारह� को�भड-१९ मा अनावृ� �न सक्छन् पिहचान
गनुर्होस्।
•

स�ा�वत अनावृ�ीकरणबाट कामदारह�लाई कसरी सुर��त रा�े भ�े
जानकारीका ला�ग के सु�वधाले ओशा को�भड-१९ वेबसाइट र
रोजगारदाताह�का ला�ग मागर्दशर्न समी�ा गरेको छ?

•

के सु�वधाले ग�ीर �बरामीको उ� जो�खममा भएका �नस�े कमर्चारीह�का
ला�ग अ�त�र� सामा�जक पृथक�करण वा अ� ओशा �ीकृ त �व�धह�मा�थ
�वचार गरेको छ?

�रो र ल�णह�का ला�ग कमर्चारीह�को अनुगमन गनुर्होस्
•

के कमर्चारीह�लाई सु�वधामा आइपु�ा �रो(>१००.४° फा.) र अ� को�भड१९ का ल�णह�का ला�ग ��न ग�रदँ ैछ?

•

के सु�वधाले यस ���नङ जानकारीको प्रिक्रयाबद्ध अ�भलेखीकरण ग�ररहेको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई काममा �ँ दा अनुगमन गनर् र कु नै ल�णह� �वक�सत गरे
तु��ै सुप�रवे�कलाई �रपोटर् गनर् सम्झाइँ दैछ?

�बरामी कमर्चारीह�लाई छु ट्याउनुहोस्
•

के काममा आइपु�ा को�भड-१९ का ल�णह� दे�खएज�ा �ने वा िदनभ�रमा
�बरामी �ने कमर्चारीह�लाई तु��ै अ� कमर्चारीह�, ग्राहकह�, र
आगु�ुकह�बाट छु ट्याएर घर पठाइँ दैछ?
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•

के सु�वधाले कु नै कमर्चारीलाई को�भड-१९ को सङ्क्रमण पु�� भएको ख�मा,
उसका सहकम� कमर्चारीह�लाई को�भड-१९ मा स�ा�वत अनावृ��करणका
बारेमा सूचीत गनर्का ला�ग प्रोटोकलह� �ा�पत गरेको छ? सु�वधाह�ले
अस�ता भएका अमे�रक�ह�(एिडए) अ�ध�नयमको आव�कता अनुसार
गोपनीयता कायम रा�ु पन�छ।

कमर्चारीह�लाई उनीह�ले कसरी को�भड-१९ को प्रसारण �ूनीकरण गनर् सक्छन् भनी
�श��त बनाउनुहोस्।
•

के कमर्चारीह�लाई आफू ह�लाई काममा र घरमा कसरी सुर��त रा� सक्छन्
भ�े कु राका चरणह� का बारेमा �श��त बनाइएको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई �े� मा�नसह� र ग�ीर दीघर्कालीन मेिडकल सम�ाह�
भएका मा�नसह� जिटलताको उ� जो�खममा ��छन् भनी सूचीत ग�रएको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई �बरामी, सफाई र िकटाणुनासन, र कायर् बैठकह� तथा
यात्रासँ ग स���त तपाईँको रोजगारदाताका नी�त तथा कायर्�व�धह� पालना
गनर्का ला�ग �नद�शन िदइएको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई मेिडकल �ाहार प्रा� गनर् दे�ख बाहेक घरमै ब�े सिहत आफू
�बरामी �ँ दा के गन� भ�े �वषयमा �सफा�रस ग�रएका मागर्दशर्नह�बारे �श��त
बनाइएको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई आफ्नो घरमा कोही को�भड-१९ को �बरामी भए कसरी र
किहले आफ्ना सुप�रवे�कलाई सूचीत गन� भ�े सूचीत ग�रएको छ? यिद
तपाईँको घरमा कोही �बरामी भए के गन� भ�े कु राका ला�ग �सिड�स मागर्दशर्न
समी�ा गनुर्होस्।

•

के कमर्चारीह�लाई क�ीमा २० सेके�का ला�ग साबुन र पानीले आफ्ना हातह�
बार�ार (खोक� वा हाछ्यूँ ग�रसके प�छ प�न) धुन वा अ�था रा� अ�ध�नयम
तथा �नयमनह� अ�गर्त लागूयो� लाइसे� आव�कता अनुसार गनर् �श��त

बनाइएको छ? लागूयो� रा� आचारसं िहता आव�कताह� पूरा गरेप�छ के ही
कायर् �व�ापनह�मा यिद साबुन र पानी उपल� नभए क�ीमा ६०%
अ�ोहल भएको हाते �ा�नटाइजर प्रयोग गनर् सिक�छ।

•

के कमर्चारीह�लाई नधोएका हातह�ले आफ्ना आखाँ, नाक र मुख छु नबाट ब�
�नद��शत ग�रएको छ?
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•

के कमर्चारीह� र वातावरणीय �ाफलाई कायर्�ेसन, िकबोडर्, टे�लफोन,

इले�ो� �नक हाते उपकरण, हातेरेल, ब�ीका �ीच तथा ढोकाका नबह� ज�ा
बार�ार छोइने व�ुह� र सतहह�लाई कसरी सफा र िकटाणुनासन गन� सूचीत

ग�रएको छ? कृ पया को�भड-१९ को कारण सासर्-कोभ-२ �व�द्ध प्रयोग गनर्का
ला�ग इ�पएको मापद� पूरा गन� उ�ादनह�को सूची समी�ा गनुर्होस्।
•

के कमर्चारीह�लाई स�व भएस�, अ� कमर्चारीह�को फोन, डे�, कायार्लय,
अ� कायर् औजार र उपकरण, वा भाँडा वा बतर्नह� प्रयोग गनर्बाट ब� �नद��शत
ग�रएको छ? आव�क भएमा, के तपाईँले ती सरसामान प्रयोग गनुर् अ�घ र प�छ
सफा गनुर् र िकटाणुनासन गनुर् ��छ?

•

के घरबाटै ड्युटी गनर् स�े स�ूणर् कमर्चारीह�लाई टे�लव�कङको अवसर प्रदान
गनर्का ला�ग कायर्�ल नी�तह� कायार्�यन ग�रएका छन्?

•

के कमर्चारीह�लाई स�व भएस� ठू ला जमघटह�बाट बचेर तथा अ�ह�बाट
दू री (क�रब ६ िफट वा २ �मटर) कायम गरेर सामा�जक पृथक�करण कसरी
अ�ास गन� बारेमा �श��त बनाइएको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई �ल भ्रमण/बैठकह�का ला�ग वैक��क �व�धह� (ज�ै
�भिडयो स�ेलन) का बारेमा �नद��शत ग�रएको छ?

•

गन� पन� ���-उप��त बैठकह�का ला�ग, प�छको कु नै �म�तमा स�कर् ट�े�सङ
आव�क �नसक्छ भनेर के तपाईँले आग�ुक अ�भलेख र उप���त रा�ु भएको
छ?

•

के कमर्चारीह�लाई आव�क �ँ दा (ज�ै, बैठकह�, �लगत भ्रमण) बाहेक,

भ्रमणकतार्ह� र गैर-अ�ाव�क पस�नेलह�लाई �नषेध गनर् प्र�श��त ग�रएको
छ?
•

के आग�ुकह�लाई सु�वधामा प्रवेश गनर् �नषेध गनर् स�ाह िदने सङ्के तह�
सु�वधाका प्रवेशद्वारह�मा पो� ग�रएको छ?

•

यिद भ्रमणकतार्ह� आव�क छन् भने, के स�ा�वत आग�ुकह�लाई प्रवेश गनुर्
अ�घ �रो र �ासप्र�ासका ल�णह�का ला�ग ��न ग�र�छ, जसले गदार् ल�ण
भएकाह�लाई प्रवेष �नषेध गनर् सिकयोस्?
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•

यिद भ्रमणकतार्ह� आव�क छन् भने, के �तनीह�लाई भवन�भत्र �ँ दा
अनुहारको आवरण/मा� लगाउन तथा आफ्नो प�ँ च कमभ�ा कम �ानमा
सी�मत रा� ला�ग �नद��शत ग�रएको छ?

•

के तपाईँले आफ्ना कमर्चारीह�लाई कपडा/अनुहार आवरण तथा अ� ���गत
सुर�ा�क उपकरण (�प�पइ) को प्रयोग बारे ता�लम िदनु भएको छ? ��ो

प्र�श�णमा किहले �प�पइ प्रयोग गन�, िकन �प�पइ आव�क छ, उपयु� �व�धले

कसरी �प�पइ लगाउने, प्रयोग गन� र फु काल्ने, र उपयु� �पमा कसरी �प�पइ न�
गन� कु रा सामेल �नु पन�छ।

•

के कायर्�लमा को�भड-१९ को प्रसारण रो�का ला�ग सव��म अ�ासह�बारेको
�श�ा, स�ूणर् कमर्चारीह�लाई बार�ारका �रमाइ�रह� सिहत, जारी रहेको छ?

•

के कमर्चारीह�लाई को�भड-१९ बारेका स�ारह� उनीह�ले चाहेको भाषामा
प्रदान ग�रइरिहएको छ?
B. �� �वसाय स�ालन कायम रा�ुहोस्

मू�ाङ्कन गनुर् पन� त�ह�
•

मू�ाङ्कन

(हो/होइन)

नोटह�/सु�ारका �ेत्रह�

के तपाईँले कु नै कायर्�ल सं योजक पिहचान गनुर्भएको छ, जो को�भड-१९ का
मुद्दाह� र कायर्�लमा �तनको प्रभावका ला�ग �ज�ेवार होस्, जसले �ानीय
�ा� �वभागसँ ग स�कर् �ब�ुका �पमा प�न काम गनर् सकोस्?
o

•

कायर्�ल सं योजकको नाम, फोन न�र र इमेल:

के तपाईँ कायर्�लका ला�ग को�भड-१९ �सफा�रसह�का �वषयमा सामुदा�यक
�ा� स�ारह�को �नर�र अनुगमन ग�ररहनुभएको छ र सबै कामदारह�को
प�ँ च सो जानकारीमा रहेको र उनीह�ले सो बुझेको सु�न��त ग�ररहनुभएको छ?
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•

के तपाईँले लचकदार �बरामी �बदा र गैर-द�ा�क सहयोही नी�त तथा
अ�ासह� कायार्�यन गनुभ
र् एको छ? यी कायार्�यन गनर्का ला�ग �वक�ह� र
रणनी�तह� यहाँ प्रा� गनर् सिक�छ:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/guidance-business-response.html

के तपाईँले आफ्ना अ�ाव�क प्रकायर्ह� तथा तपाईँका सेवा वा उ�ादनह�मा अ� र
समुदायको �नभर्रताको मू�ाङ्कन गनुर्भएको छ?
• के तपाईँले मह�पूणर् स�ालनह� कायम रा�का ला�ग आफ्ना �वसाय
•

अ�ासह� प�रवतर्न गनुर्भएको छ?
मह�पूणर् सरसामान तथा सेवाह�का ला�ग के तपाईँले वैक��क आपू�त �ङ्खला

•

पिहचान गनुभ
र् एको छ?
के तपाईँले आफ्नो �वसायका ला�ग करार वा अ�ायी कमर्चारीह� प्रदान गन�
क�नीह�सँ ग �बरामी कमर्चारीह� घरमा ब�ुको मह�बारे कु रा गनुर्भएको छ?

अनुप���त चु�लएमा कसरी स�ालन गन� �नधार्रण गनुर्होस्
•

के तपाईँसँ ग कायर्�लमा अनुप���त अनुगमन र स�ोधन गन� कु नै योजना छ?

•

यिद सामा� अनुप���तभ�ा बढी अनुप���त भएमा के तपाईँ आफ्नो
अ�ाव�क �वसाय प्रकायर् जारी रा�का ला�ग योजनाह� कायार्�यन गनर्
स�ु ��छ?

•

यिद प्रमुख कमर्चारीह� अनुप��त भए भने कायर्�ल स�ालन गनर्का ला�ग
अ�ाव�क प्रकायर्ह� स�ादन गनर् कमर्चारीह�लाई क्रस-प्र�श�ण प्रदान
गनुर्भएको छ?

सामा�जक पृथक�करणका ला�ग नी�त तथा अ�ासह� �ा�पत गनुर्होस्
•

के तपाईँले लचकदार कायर्�लह� (ज�ै, टे�लवकर् ) कायार्�यन गनुभ
र् एको छ?

•

के तपाईँले लचकदार कायर् समय (अलग अलग ग�रएका �स�ह�) कायार्�यन
गनुर्भएको छ?

•

के तपाईँले कायर्�लमा, ब्रेकका �ेत्रह� र ल� क�ह�मा समेत, कमर्चारीह�बीच
भौ�तक दू री वृ�द्ध गनुभ
र् एको छ? सामाजीक पृथक�करण ६ िफट वा सोभ�ा बढी
�नु पन�छ।
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•

के तपाईँले कमर्चारीह� र ग्राहकह�बीच भौ�तक �ान वृ�द्ध गनुर् भएको छ (ज�ै,
ड�ाइभ थ्रु, पा�टसनह�)?

•

के तपाईँले लचकदार बैठक र यात्रा �वक�ह� (ज�ै, गैर-अ�ाव�क बैठक र
आयोजनाह� प�छ सान�) कायार्�यन गनुर्भएको छ?

•

के तपाईँले स�ालनह�लाई घटाउने बारे छलफल गनुर्भएको छ?

•

के तपाईँका सेवाह� म�े कु नै टाढाबाट प्रदान (डे�लभर) ग�रन सक्छन् (ज�ै,
फोन, �भिडयो, वा वेब)?

•

के उ�ादनह�लाई बाटाछे ऊको �पक-अप वा �वतरण माफर् त डे�लभर गनर्
सिक�छ?

•

के आएका डे�लभरीह�लाई लोिडङ डकह� वा अ� �ानमा छोड्न सिक�छ जहाँ
���ह� आमु�-े सामु�े भैरहन आव�क �ँ दैन।

अनुहारका मा�ह�को र ���गत सुर�ा�क उपकरणह�को उपल�ता वृ�द्ध गनुर्होस्
• के तपाईँ मा� प्रदान गनर् वा मा�को कमी भएमा कमर्चारीलाई आपू�त ग�रएको
कपडाको अनुहार आवरण �ीकृ त गनर् स�म �नु��छ?
•

के तपाईँले अनुहार मा�/कपडाको अनुहार आवरण र अ� मह�पूणर्

सामग्रीह� (ज�ै, अ�ोहल-आधा�रत ह्या� रब, इ�पए-र�ज�डर् िकटाणुनासक,

िट�ू) को वतर्मान आपू�तको मू�ाङ्कन गनुर्भएको छ?
•

के सबै कमर्चारीह�लाई कायर्�लमा �ँ दा सबै समयमा अनुहार मा�/कपडाको
अनुहार आवरण लगाउनका ला�ग �नद��शत ग�रदँ ैछ?

C. �� कायर् वातावरण कायम रा�ुहोस्
मू�ाङ्कन गनुर् पन� त�ह�
•

मू�ाङ्कन

(हो/होइन)

नोटह�/सुधारका �ेत्रह�

के तपाईँले भवनको भे��लेसन प्रणालीको प्रयोग गरेर इि�ज�नय�रङ
�नय�णह�मा सुधार गन� बारे �वचार गनुर्भएको छ? यसमा भे��लेसनको दरह�
वृ�द्ध गन�, प्रणालीमा स�ार �ने बािहरी हावाको प्र�तशत वृ�द्ध गन�, वा �ाल र
ढोकाह� खोल्ने सामेल �न सक्छन्।
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कमर्चारीह�, ग्राहकह�, र कायर्�ल आग�ुकह�का ला�ग �ासप्र�ास �श�ाचार र
हातको सरसफाई सश� बनाउनुहोस्
•

के तपाईँले सु�वधाभ�र िट�ूह� र �शर्-रिहत न� गनर् �मल्ने पात्र/फोहोर पात्र
प्रदान गनुर् ��छ?

•

के तपाईँ कायर्�लमा साबुन र पानी प्रदान गनुर्��छ? के तपाईँ अ�ोहलआधा�रत हाते �ा�नटाइजर प्रदान गनुर्��छ?

•

के तपाईँले हातको सरसफाई प्रो�ािहत गनर्का ला�ग �व�भ� �ानह�मा हाते
�ा�नटाइजर रा�ुभएको छ?

•

के तपाईँले हातको सरसफाई प्रो�ािहत गनर्का ला�ग सु�वधाभ�र पो�रह�
झु�ड्याउनुभएको छ?

•

के तपाईँले हात �मलाउने काम दु��ािहत गद� अ�भवादनको अ� कु नै
स�कर् रिहत �व�ध प्रो�ािहत गनुर्भएको छ?

�नय�मत वातावरणीय सफाई र िकटाणुनासन स�� गनुर्होस्
•

के तपाईँको कायर्�लले कायर्�ेसन, िकबोडर्, टे�लफोन, हातेरेल, र ढोकाका
नबह�ज�ा स�ूणर् बार�ार छोइने सतहह�, �सिड�सको मागर्दशर्न अनुसार

�नय�मत �पमा सफाई र िकटाणुनासन गरेको छ?
•

के तपाईँ न� गनर् सिकने वाइपह� प्रदान गनुर्��छ जसले गदार् आम�पमा प्रयोग
�ने सतहह� (त�ै, ढोकाका नबह�, िकबोडर्ह�, �रमोट क��ोलह�, डे�ह�,

अ� कायर् औजार तथा उपकरण) लाई कमर्चारीह�द्वारा प्र�ेक प्रयोग प�छ सफा
गनर् सिकयोस्।
•

के तपाईँको कायर्�लले को�भड-१९ लागेको शङ्का ग�रएको/पु�� ग�रएका
मा�नसह� सु�वधामा आएर गएप�छ सफाई र िकटाणुनासन वृ�द्ध गनर्का ला�ग
योजनाह� बनाएको छ?

•

के तपाईँले पयार्� स�कर् समयसिहत उ�-�शर् सतह� र साझा उपकरणह�को
बार�ारको सफाईका ला�ग सासर्-कोभ-२ �व�द्ध �वक�सत �ँ दै गरेका भाइरल
�ाथोजेन दाबी सिहतका इ�पए-र�ज�डर् िकटाणुनासक प्रयोग ग�ररहनुभएको
छ?
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इ�पएस सूची यहाँ हेनुर्होस्: https://www.epa.gov/pesticide-

registration/list-n-disinfectants-use-against-sarscov-2
•

के तपाईँले सफाई गन� कामदारह� सु�वधाको �रीय स�ालन
कायर्�व�धह�मा तथा ओशाको खतरा स�ार
�र(https://www.osha.gov/laws-

regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200

) अनुसार कायर्�लमा प्रयोग ग�रने सफाई रसायनह�को खतराका �वषयमा
ता�लमप्रा� भएको सु�न��त गनुर् भएको छ।
कमर्चारीह�लाई यात्रा अ�घ/प�छ अ�त�र� तयारीह� गनर्का ला�ग स�ाह िदनुहोस्
• के तपाईँले आफ्ना कमर्चारीह�लाई यात्रा सु� गनुर् अ�घ र यात्राबाट फ�कएप�छ

को�भड-१९ का ल�णह� (ज�ै, �रो, खोक�, �ासप्र�ासको �ूनीकरण) का
ला�ग आफै ँ जाँच गनर् र आफू �बरामी भए आफ्नो सुप�रवे�कलाई सूचीत गरी
घरमा ब� सुझाव िदनु भएको छ?

•

के तपाईँले कायर्-स���त यात्रा आव�क छ िक छै न भनेर सावधानीपूवर्क
�वचार गनुर्भएको छ?

बैठकह� र जमघटह�मा भाग �लदँ ा सावधान रहनुहोस्
•

�भिडयो स�ेलन वा टे�लस�ेलन स�व न�ँ दा, के तपाईँले बैठकह� खुला, राम्ररी
भे��लेट ग�रएको �ानमा स�� गनर् स�ु ��छ?

•

के सु�वधाले न�जकको स�कर् हटाउन नसिकने ठाउँ मा र �ावहा�रक �ँ दा,

�सका ला�ग इि�ज�नय�रङ �नय�णह� कायार्�यन गरेको छ (ज�ै, अनुहार
कवच, �ा��क वा �े���ास िडभाइडर, भे��लेसनको वृ�द्ध)?
�ा� �वभागसँ ग स�ार
ग�ीर �ासप्र�ासको सङ्क्रमण भएका कामदारह�, को�भड-१९ भएको आशङ्का वा पु�� ग�रएका कामदारह�, वा यिद सु�वधाले कामदारह�बीच ७२ घ�ामा २

भ�ा बढी �ासप्र�ासको �बमारी भएका के सह� पिहचान गरे, सो स��मा कायर्�ल सु�वधाले �ा� �वभागलाई १-८००-४७२-२१८० मा सूचीत गनुर् पन�छ।
यी प�र���तह�ले सासर्-कोभ-२ का ला�ग अगािडको अनुस�ान र परी�ण प्रे�रत गनुर् पन�छ।
मू�ाङ्कन ग�रने त�ह�
मू�ाङ्कन

(हो/होइन)

•

नोटह�/सुधारका �ेत्रह�

के सु�वधाले तलका म�े कु नै भएमा �ा� �वभागलाई तु�� सूचीत गनर्का
ला�ग कु नै प्रिक्रया �ा�पत गरेको छ:

Page - 10 -of 11

04/22/2020

o
o

o

कु नै कामदारमा को�भड-१९ को आशङ्का ग�रयो वा पु�� ग�रयो
कु नै कामदारलाई ग�ीर �ासप्र�ासको सङ्क्रमण भएको छ

कामदारह�बीच �ासप्र�ासका ल�णह�को एउटा ��र (ज�ै, ७२
घ�ा�भत्रमा दुई भ�ा बढी के सह�)?

सु�वधासँ ग स�ूणर् कमर्चारीह�का ला�ग �न� ���गत सुर�ा�क उपकरण (�प�पइ) र अ�ोहल आधा�रत हाते �ा�नटाइजर (ए�बएचएस) को क�त �दनको
आपू�त मौ�ात छ?

अनुहार मा� (स�जकल/उद्योग)
अनुहार मा�ह� (कपडा)
आँखा सुर�ण/सुर�ा �ासह�
न� गनर् �मल्ने प�ाह�
गाउन/एप्रन/पोसाक
ए�बएचएस

अ�त�र� �ट�णीह� तथा �सफा�रसह�:
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