
  

સલામત રીતે કાર્ય કરવા માટે 5 પગલ ાં 
અમારા વિવિધ વ્યિસાવયક કે્ષત્રન ેટેકો આપિા માટ ેબવમિંગહામ વસટી કાઉન્સસલે 26 જૂન ેપ્રકાશિત 

કરેલ સલામત રીતે કાર્ય કરવા માટે સરકારના 5 પગલાાંન ાં ભાષાાંતર કરેલ સાંસ્કરણ પ્રદાન કર્યું છે. આન ે

અપડેટ કરવામાાં આવી િકાર્ છે તેથી કોઈપણ અપડેટ માટે આ પર રાષ્ટ્રીય િેબસાઇટ ને તપાસતા 
રહેવય ાં મહત્િપણૂણ છે: https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-

coronavirus-covid-19/5-steps-to-working-safely  

વ્યિસાયો માટે વ્યિહારરક કાયો 5 મ ખ્ર્ પગલાાંને આધારે કરિા જોઈએ. 

તમે તમારા કાયણસ્થળ સાંબાંવધત બધી માગણદવશિકાઓ િાાંચી છે તેની ખાતરી કરો. દરેક માગયદશિિકામાાં 
વ્ર્વસાર્ો માટે આ પગલાાં આધારે કરવા માટેની શવશિષ્ટ ક્રિર્ાઓ છે. વધ  વ્ર્વસાર્ો ફરીથી 
ખોલવામાાં સક્ષમ હોવાથી વધ  માગયદિયન અહીં પ્રકાશિત કરવામાાં આવિે: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19  

1. COVID-19 ન  જોખમન ાં મલૂ્ ાંકન કરો 

કામ ફરી શરૂ કરતાાં પહેલાાં તમારે કાયણસ્થળની સલામતીની ખાતરી આ દ્વારા કરિી જોઈએ: 

• HSE માગયદશિિકાને અનયરૂપ જોખમનયાં મલૂયાાંકન હાથ ધરીને  
• તમારા કાયણકરો અથિા રેડ ર્યવનયન સાથે સલાહ લઈન ે

• જોખમના મલૂયાાંકનનાાં પરરણામો તમારા કમણચારીઓ સાથ ેઅન ેતમારી િેબસાઇટ પર શેર 

કરીન ે

2. સફ ઈ, હ થ ધોવ  અન ેસ્વચ્છત ની પ્રક્રિર્ાઓ વવકવસત કરો 

તમારે આ દ્વારા હાથ ધોિાની અને સપાટીની સફાઈની િારાંિારતા િધારિી જોઈએ: 

• હાથ ધોિા અને સ્િચ્છતા અંગેના માગણદશણનને અનયસરિા માટે લોકોને પ્રોત્સારહત કરીને  
• િોશરૂમ ઉપરાાંત, કાર્યસ્થળની આજ બાજ  હેન્ડ સેશનટાઇઝર પ્રદાન કરીન ે

• વનયવમત રૂપે સ્પશાણતી િસ્તયઓ અન ેસપાટીઓની િારાંિાર સફાઈ કરીને અન ેતેને જ ાંત યરરહત 

કરીન ે
• વ્યસ્ત વિસ્તારોમાાં સફાઈ િધારીન ે

• શૌચાલયો માટે સ્પષ્ટ્ટ ઉપયોગ અને સફાઇ માગણદશણન વનયત કરીન ે

• કાગળના ટયિાલ અથિા ઇલેક્ટ્રરકલ ડ્રાયર દ્વારા - હાથ સ કિવાની સ શવધાઓ પરૂી પાડીને  

3. લોકોને ઘરેથી ક મ કરવ મ ાં સહ ્ કરો 

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/


  

લોકોને ઘરથી કામ કરિામાાં સહાય માટે તમારે આ દ્વારા બધા િાજબી પગલાાં લેિા જોઈએ: 

• ઘરે કામ કરિાની વ્યિસ્થા અંગે ચચાણ કરીન ે

• તેમની પાસ ેયોગ્ય ઉપકરણો છે, ઉદાહરણ તરીકે વકય  શસસ્ટમો માાટે દૂરિતી એરસેસ, તેની 
ખાતરી કરીન ે

• તેમને બધા જરૂરી સાંદેશાવ્યિહારમાાં શામેલ કરીન ે

• તેમની શારીરરક અને માનવસક તાંદય રસ્તીની સાંભાળ રાખીને  

4. શક્ય હો્ ત્ ાં 2 મીટરન ાં સ મ જજક અંતર જાળવો 

જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં, તમારે આ દ્વારા લોકો િચ્ચે 2 મીટરન ાં અંતર જાળવવ ાં જોઈએ: 

• કમણચારીઓ અન ેમયલાકાતીઓન ેસામાજજક અંતર માટેની માગણદવશિકાની યાદ અપાિિા માટ ે

સાંકેતો મકૂીને 
• િકણસ્ટેશન શેર કરિાનયાં ટાળીને 
• લોકોને 2 મીટરના અંતરે રાખવામાાં સહાર્ માટે શવસ્તારોને ચિહ્નિત કરવા ફ્લોર ટેપ અથવા 

રાંગનો ઉપર્ોગ કરીન ે

• જો શક્ય હોય તો કાયણસ્થળમાાં િન-વે ટ્રાક્રફકની વ્ર્વસ્થા કરીન ે

• જો શક્ય હોય તો મયલાકાતીઓને ફરત એપોઇસટમેસટ દ્વારા જ મળીને   

5. જ્ ાં લોકો 2 મીટરન ાં અંતર જાળવી ન શકે ત્ ાં સાંક્રમણન  જોખમન ાં સાંચ લન કરો 

જયાાં લોકો 2 મીટરનયાં અંતર જાળિી ન શકે, તર્ાાં સાંિમણના જોખમને સાંિાચલત કરવા માટે તમારે આ 

દ્વારા બધાાં વ્ર્વહાક્રરક પગલાાં લેવા જોઈએ: 

• વ્યિસાય ચલાિિા માટે પ્રવવૃિ ચાલય રાખિી જરૂરી છે કે કેમ તેના પર વિચાર કરીન ે

• પ્રવવૃિના સમયને શક્ય તેટલો ટૂાંકો રાખીન ે

• લોકોને એક બીજાથી અલગ રાખિા માટે સ્રીન અથિા અિરોધોનો ઉપયોગ કરીન ે

• જયારે પણ શક્ય હોય ત્યારે બેક-ટ -બેક અથવા સાઇડ-ટ -સાઇડ કાર્ય-પદ્ધશતનો ઉપર્ોગ 

કરીન ે

• આગમન અને પ્રસ્થાનનો સમય અલગ-અલગ રાખીને 
• ‘શનશિત ટીમો અથવા ભાગીદારી’ ના ઉપર્ોગ દ્વારા દરેક વ્ર્ક્તતના સાંપકયમાાં આવતા હોર્ 

તેવા લોકોની સાંખ્ર્ા ઘટાડીન ે

 


