
 

নিরাপদে কাজ করার জিয 5 টি পেদেপ 
 

আমাদের বিবিন্ন ধরদের িযিসা প্রবিষ্ঠােগুদ াদে সাহায্য েরার জেয িাবম মিংহাম বসটি োউন্সি  26 জুে 

িাবরদে প্রোবিি বেরাপদে োজ েরা সিংক্রান্ত সরোদরর 5 পেদেপ বিষয়ে িথ্য অেুিাে েদরদে। 

এগুদ াদি েিুে িথ্য সিংদয্াজে েরা হদি পাদর। সুিরািং যয্ যোদো েিুে িথ্য সম্পদেম জাোর জেয 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/5-steps-to-working-

safely ব িংে-এ national website যেদে যেদিে।। 

 

িযিসা প্রবিষ্ঠােগুদ াদে 5 টি প্রধাে পেদেপ বিবিে িযিস্থা গ্রহণ েরদি হদি। 

 

আপোর েম মস্থদ র জেয সম্পেমযু্ক্ত পথ্-বেদেমিোমূ ে সি িথ্য বেন্সিি েদর পদে যেদিে। প্রবিটি 

পথ্-বেদেমিোয় িযিসা প্রবিষ্ঠােগুদ ার জেয এই 5 পেদেপ বিবিে েরণীয় োদজর বেে-বেদেমি 

রদয়দে। িযিসা প্রবিষ্ঠােগুদ া পুেরায় েু দি সমথ্ ম হদি থ্াোোদ  আদরা পথ্-বেদেমিো এই ব িংে-এ 

প্রোি েরা হদি: https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 

 

1. ককানিড-19 সংক্রমদের ঝ ুঁ নক মূল্যায়ি সম্পন্নকরে 

 

োজ পুেরায় শুরু েরার পূদি ম বেম্নব বেি িাদি আপোর েম মস্থদ র বেরাপিা বেন্সিি েদর যেদিে: 

● HSE guidance (এইচ.এস.ই বেদেমিো) অেুয্ায়ী যোবিড-19 সিংক্রমদণর ঝুুঁ বে মূ যায়ে েদর 

যেদিে 

● আপোর েম মচারীদের অথ্িা যেইড ইউবেয়েগুদ ার সদে ি া পরামি ম েরদিে 

● ঝুুঁ বে মূ যায়দের ফ াফ  আপোর েম মচারীদেরদে জাোদিে এিিং সাদথ্ আপোর ওদয়িসাইদি 

িা প্রোি েরদিে। 

 

2. পনরষ্কারকরে, হাত ক ৌতকরে এবং বযক্তিগত পনরষ্কার পনরচ্ছন্নতা সংক্রান্ত নিয়মাবল্ী 

চাল্ করে 

 

হাি যধায়ার এিিং পৃষ্ঠ পবরষ্কার েরার সিংেযা িাোদিে: 

 

● guidance on hand washing and hygiene (হাি যধায়া এিিং িযন্সক্তগি পবরষ্কার পবরচ্ছন্নিা 

সিংক্রান্ত বেদেমিো) অেুসরণ েরদি য ােদেরদে উৎসাবহি েদর 

● ওয়ািরুম োোও েম মস্থদ র বিবিন্ন জায়গায় হযান্ড যসবেিাইজার যরদে। 

● যয্ ন্সজবেসপত্র ও পৃষ্ঠ বেয়বমি স্পি ম েরা হয়, িা ঘেঘে পবরষ্কার এিিং জীিােুমুক্ত েরার 

মাধযদম 

● িযস্ত এ াোগুদ া যিবি যিবি েদর পবরষ্কার েদর 

● িয়দ ি িযিহার েরা ও িা পবরষ্কার েরা সিংক্রান্ত সুস্পষ্ট বেদেমিো প্রোে েদর 

● হাি শুোদোর সবুিধা (যপপার িাওয়া  িা বিেুযবিে ড্রায়ার) প্রোে েদর। 

 

3. ঘদর বদস কাজ করদত সাহায্যকরে 

 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/5-steps-to-working-safely
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/5-steps-to-working-safely
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/5-steps-to-working-safely
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/index.htm
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-wash-your-hands/


 

আপোর েমীরা য্াদি ঘদর িদস োজ েরদি পাদরে যসজেয সি ধরদের যু্ন্সক্তসেি িযিস্থা গ্রহণ 

েরদিে: 

 

● ঘদর িদস োদজর িযিস্থা বেদয় আদ াচো েদর 

● িাদের য্থ্ায্থ্ সরঞ্জামা আদে বে ো িা বেন্সিি েদর, উোহরেস্বরুপ, েূর যথ্দে োদজর 

বসদেদমর সিংদয্াগ সুবিধা আদে িা বেন্সিি েদর 

● সি ধরদের যয্াগাদয্াদগ িাদেরদে অন্তিুমক্ত েদর 

● িাদের িারীবরে এিিং মােবসে অিস্থার য্ত্ন বেদয়। 

 

 

4. কয্খাদি সম্ভব 2 নমিার সামাক্তজক েরূত্ব বজায় রাখার বযবস্থা করা 

 
যয্োদে সম্ভি হদি যসোদে য ােদের মদধয 2 বমিার েূরত্ব িজায় রাোর িযিস্থা েরদিে: 

 

● েম মচারী ও বিন্সজিরদেরদে সামান্সজে েূরত্ব িজায় রাোর বেদেমিাি ী মদে েবরদয় যেওয়ার 

জেয সাইে  াবগদয় 

● ওয়ােমদেিে িাগািাবগ েদর িযিহার েরা পবরহার েদর 

● 2 বমিার সামান্সজে েূরত্ব িজায় রােদি য ােদেরদে সাহায্য েরার জেয যলার িা যমদঝ বফিা 

িা রিং বেদয় বচবিি েদর বেদয় 

● সম্ভি হদ  েম মস্থদ  এেবেদে প্রদিদির এিিং অেযবেদে যির হওয়ার িযিস্থা েদর 

● য্বে সম্ভি হয়, িদি শুধুমাত্র এপদয়ন্টদমদন্টর মাধযদম বিন্সজিরদের সাদথ্ সাোদির িযিস্থা 

েদর। 

 

5. কয্খাদি কল্াকজি এদক অপর কেদক 2 নমিার েদূর োকদত পারদবি িা কসখাদি সংক্রমদের 

ঝ ুঁ নক কমাদিা 

 

যয্োদে য ােজে এদে অপর যথ্দে 2 বমিার েূদর থ্ােদি পারদিে ো, সিংক্রমদণর ঝুুঁ বে বেয়ন্ত্রণ েরার 

জেয সি ধরদের িযিস্থা গ্রহণ েরদিে:  

 

● িযিসা সচ  রােদি যোদো এেটি োজ চাব দয় য্াওয়া প্রদয়াজে বে ো িা বিদিচো েদর বেদয় 

● য্িিুেু সম্ভি েম সমদয়র বিিদর যোদো এেটি োজ যিষ েরার মাধযদম 

● পেমা িা যিো িযিহার েদর এেজে যথ্দে অেযজেদে আ াো েদর বেদয় 

● য্েেই সম্ভি হদি িেে বপেে বপেে িা পািাপাবি োজ েরার িযিস্থযা েদর 

● েমীদের োদজ যয্াগোদের ও োজ যিষ েরার সময় বিন্ন বিন্ন েদর বেদয় য্াদি এদেে জে্ 

এদেে েম মস্থদ  আদসে ও িযাগ েদরে 

● ‘েমীদের বেবেমষ্ট টিম িা পািমোবরিং’ িযিহার েদর প্রদিযে িযন্সক্তর সিংস্পদি ম আসা য ােদের 

সিংেযা েবমদয় বেদয়। 

 


