
যে সরুক্ষার দষাবি আপনষার করষা উবিত
নিয়�োগকর্োর জি্য করয়্ষেয়রের সুরষেো এবং স্োস্্য 
নিরোপদ ও স্োস্্যকর রোখোর সবয়েয়� কোরক্র 
উপো� হল নবপয়দর সম্োবিোগুয়লো নির্ল্ করো বো 
রোর বদয়ল এরি ব্যবস্ো করো রো ষেনরকর ি�। রয়ব 
টিকো িো তরনর হও�ো অবনি ককোনিড-19 নির্ল্ করো 
রোয়ব িো। আপনি ও আপিোর সহকরমীরো আপিোয়দর 
সরুষেোর সোহোর্যোয়্্ নিয়�োগকর্োর কোয়ে রোয়দর 
সোয়ি্যর রয়ি্য ররটুকু সম্ব সবটুকু করোর দোনব 
করয়র পোয়রি।

শ্রনরক ও আরোয়দর ইউনি�িগুয়লো একসয়গে নরয়ল 
বর্রোয়ি নিয়্োক্ত নকেু দোনব অজ্ি করয়র সষের 
হয়�য়ে:

িবপদ� সশরীের 
অপসারণ ক�ন

িবপদ� 
�িত�াপন ক�ন

িবপদ েথেক েলাকজনেক 
দেূর সিরেয় িনন

েলাকজেনর কােজর 
প�িত পিরবতর্ ন ক�ন

বয্ি�গত সরুক্ষা সরঞ্জাম 
বয্বহােরর মাধয্েম 
কম�েদর সরুক্ষা ক�ন

বাদ

িবক�

�েকৗশল 
িনয়�ণসমহূ

�শাসিনক 
িনয়�ণসমহূ

িপিপই

িনয়�েণর ে�িণিবনয্াস
সবেচেয় 
কাযর্কর

সবেচেয় কম 
কাযর্কর

বিপদ থেকে আমাকদর বিবছিন্ন রাখা

 � করখোয়িই সম্ব বোসো ক্য়ক কোজ করোর িীনর কোরক্র করো।

 � ককোনিড-19 সম্পনক্র অনরনরক্ত সববরনিক েুটি প্রদোি, রোর ফয়ল পনরবোয়রর অসসু্ ও দবুল্ করোগ প্রনরয়রোি ষেররোসম্পন্ন 
সদয়স্যর পনরেরো্সহ অসসু্ বো করোগীর সংস্পয়্্ আসো করমীরো বোসো� ্োকয়র পোরয়ব।

 � দরজো, নসঙ্ক ও কবন্ স্প্্ করো হ� এরি স্োয়ির জি্য স্প্্হীি প্ররনুক্তর ব্যবস্ো করো।

 � করস্্য়লর সব জো�গো� বো�বুোনহর িোইরোস-িো্ক এ�োর নফল্োরসহ উপরকু্ত বো� ুেলোেয়লর ব্যবস্ো নিনচির করো।

 � রনদ আরোয়দর করয়্ষেয়রে কোয়রো ককোনিড-19 হয়�য়ে বয়ল নিনচির হ� বো আক্োন্ত বয়ল সয়দেহ করো হ� রোহয়ল ককোনিড-19 
ঝঁুনক সম্পয়ক্ আরোয়দরয়ক জোিোয়িো এবং আক্োন্ত ব্যনক্তর ব্যবহৃর এলোকো সয়গে সয়গে জীবোণরুকু্ত করো।

আমাকদর োজ েরার উপায় পবরির্ত ন েরা

 � করক্ষেয়রের বহুল স্পন্্র স্োি ও রোরো�োর এলোকো নি�নররিোয়ব ঘিঘি পনরষ্োর করো ও জীবোণরুুক্ত করো।

 � সবদ্ো অন্তর 6 ফুট দর্ত্ব নবনি করয়ি েলয়র কিৗর প্রনরবন্ধকরোর ব্যবস্ো করো।

 � সরঞ্োর িোগ কয়র ব্যবহোর করোয়র হয়ব ও িোগ কয়র ব্যবহোর করয়ল নি�নররিোয়ব স্যোনিটোইজ করয়র হয়ব।

 � ব্যনক্ত ক্য়ক ব্যনক্ত সংস্প্্ করোয়র করয়্ষেয়রের নডজোইি বদলোয়িো ও কোয়জর সর� ও নবরনরর সর� বদলোয়িো।

 � সরস্ত করমীয়ক করয়্ষেয়রের িরুি সরুষেো নবনির প্রন্ষেণ কদ�ো ও করমীয়দর রোরৃিোষো� কসই প্রন্ষেণ প্রদোি করো।



েম্তকষেকরে সুরষো 

 � করমীয়ক নবিো খরয়ে ব্যনক্তগর সরুষেো সরঞ্োর (personal protective equipment, PPE), নফট কটন্টং ও প্রন্ষেণ প্রদোি 
করো। শ্োসকয়টের করোগ সম্পয়ক্ আয়রো জোিো।

 � হোর কিো�োর স্োয়ি সোবোি ও এ�োর ড্ো�োয়রর পো্োপোন্ হ্যোন্ড স্যোনিটোইজোর রোখোর ব্যবস্ো করো।

 � করমী, গ্োহক ও পনরদ্্িকোরীয়দর জি্য রোস্ক ও হ্যোন্ড হোইনজয়ির ব্যবস্ো করো।

 � নবপদ সম্পয়ক্ অবনহর করোর দোয়� ্োনস্তরল্ক ব্যবস্ো গ্হয়ণর বদয়ল করমীয়দর জি্য প্রয়ণোদিোর ব্যবস্ো করো।

 � সকল করমীয়দর জি্য নবিো খরয়ে ককোনিড-19 পরীষেো করোয়িোর ব্যবস্ো করো।

আপিোর নিয়�োগকর্ো আপিোর সরুষেোর জি্য পরো্প্ত ব্যবস্ো িোও নিয়� ্োকয়র পোয়র। কর্য়ষেয়রে 
আপিোর সরুনষের ্োকোর অনিকোর এবং কীিোয়ব আপিোর সহকরমীয়দর সোয়্ সনমিনলর পদয়ষেপ 
করয়্ষেয়রের সরুষেো এবং জীবি বোঁেোয়র পোয়র রো সম্পয়ক্ আয়রো জোিিু।

কর্মক্ক্ক্রে সরুবক্ত থষাকষার অবিকষার আপনষার আক্ে।


