ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ/ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਰਿੇਸ਼
➢ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਜ਼ਰਰੀ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਰੀ
ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਦਵਿਾਜਨਕ ਸਮਾਂ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਚਾਹ ਲਈ
ਸੁਦਵਿਾਜਨਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਦਨਰਿਾਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਕ ਇੱ ਕ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ
ਭੀੜ ਜਾਂ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
➢ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਦਕ ਉਹ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਨਾ ਦਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇ
ਦਮਲਣ।
➢ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਦਕ ਉਹ ਦਬਨਹਾਂ ਵਜਹਾ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਇਿਰ-ਉਿਰ
ਨਾ ਘੁੂੰ ਮਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਨਰਿਾਦਰਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ। ਇੱ ਕ-ਦਜੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੂੰ ਟਰਕਾਮ/ਇਲੈ ਕਟਰਾਦਨਕ ਮੀਿੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
➢ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਦਕ ਘਰੋਂ ਦਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ
ਪਦਹਨ ਦਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੱ ਕ ਇਸਨੂੰ ਪਦਹਨ ਕੇ ਰੱ ਦਖਆ ਜਾਵੇ।
➢ ਮਾਸਕ ਇਕ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪਦਹਦਨਆ ਜਾਵੇ ਦਕ ਤੁਹਾਿਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਢੱ ਕ ਜਾਵੇ।
➢ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋ ਕੇ ਵਰਦਤਆ ਜਾਵੇ।

ਂ ਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਲਾਗਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
➢ ਹਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਐਟ
ਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਦਨੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ
ਦਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 97.7 ਤੋਂ 99.5 ਦਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਜਾਂ 36.5 ਤੋਂ 37.5 ਦਿਗਰੀ
ਸੈਂਟੀਗਰਿ
ੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
➢

ਜੇਕਰ ਦਕਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਨੋਵਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਦਵਿ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦਦਖਾਈ ਦਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ
ਲਈ ਜਾਵੇ।

➢ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਦਕਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਕ ਉਹ
ਕੋਦਵਿ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਹੈ। ਅਦਜਹੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰੀ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖ

ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਦਸੱ ਟੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਉਸਦੀ ਿਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
➢ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਵੱ ਚ ਪਰਵਸ਼
ੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਹੈਂਿ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ )ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 3 ਐਮਐਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਲਗਭਗ 2 ਵਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੱ ਢੇ) ਸੁੱ ਕੇ
ਹੱ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 30 ਸੈਦਕੂੰ ਿ ਤੱ ਕ ਮਲੋ ।
➢ ਜੇਕਰ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਦਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
➢ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਮਲੇ ਤਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 40 ਸੈਦਕੂੰ ਿ ਤੱ ਕ ਿੋਵੋ,
ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ਹੱ ਥਾਂ ਦਾ ਦਪੱ ਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੂੰ ਗਠੇ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗਹਾਂ ਤੇ
ਗੁੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਗੜੋ। ਹਾਲਾਂਦਕ ਹਰੇਕ 2 ਘੂੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਹੱ ਥ ਿੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
➢ ਉਪਲਬੱ ਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ
ਕਰੋ।
➢ ਉਹ ਬਹੁ-ਮੂੰ ਦਜਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਜਥੇ ਐਲੀਵੇਟਰ (ਦਲਫਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ
ਦਵੱ ਚ ਹਰ ਮੂੰ ਦਜਲ ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਗਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਦਕ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਕਸੇ ਵੀ ਵਸਤ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਦਲਫਟ ਖੁਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਫਟ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਕਸੇ ਵੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱ ਬਣ/ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
➢ ਜੇਕਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਦਚਤ ਮਾਤਰਾ ਦਵੱ ਚ ਉਪਲਬੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ
ਦਸਰਫ ਦਲਫਟ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੂੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦਤਆ
ਜਾਵੇ।

ਿਫਤਰੀ ਥਾਿਾਂ ਿੂੰ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ (ਵਡਸਇਿਫੈਕਸ਼ਿ)
➢ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਸਥਾਨ: ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਸਥਾਨ, ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਰਮ ਆਦਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ
ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਹਤ ਤੇ ਗੂੰ ਦਗੀ ਦਦਖਾਈ ਦਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਵਰਕਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਦਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਰਬੜ ਬਟ, ਦਸਤਾਨੇ (ਹੈਵੀ ਦਿਊਟੀ), ਮਾਸਕ ਪਦਹਦਨਆ ਜਾਵੇ।
➢ ਸਾਫ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਜ਼ਆਦਾ ਗੂੰ ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਵੱ ਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
➢ ਸਾਰੇ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਖੇਤਰ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਪਰਵਸ਼
ੇ ਲਾਬੀ, ਕੋਰੀਿੋਰ ਤੇ ਪੋੜੀਆਂ, ਐਸਕਾਲੇ ਟਰ,
ਐਲੀਵੇਟਰ, ਦਸਦਕਉਦਰਟੀ ਗਾਰਿ ਬਥ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਮੀਦਟੂੰ ਗ ਹਾਲ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਂ
ਆਦਦ ਨੂੰ (1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕੋਲੋਰਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ
ਮਾਰਦਕਟ ਦਵੱ ਚ ਉਪਲਬੱ ਿ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਪਰਿ
ੋ ਕਟ ਨਾਲ ਦਿਸਇਨਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਦਜ਼ਆਦਾ ਛਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਆਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਟਨ, ਹੈਂਿ ਰੇਲ, ਹੈਂਿਲਸ ਤੇ
ਕਾਲ ਬਟਨ, ਪਬਦਲਕ ਕਾਉਂਟਰ, ਇੂੰ ਟਰਕਾਮ ਦਸਸਟਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਦਪਰੂੰ ਟਰ/ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ
ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵਾਰ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕੋਲੋਰਾਈਟ ਸੋਦਲਉਸਨ
(1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਦਗੱ ਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੈਰ ਤੇ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਦਤਹ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈਂਿਲ, ਪੈਨ, ਿਾਇਰੀ, ਪਾਈਲਾਂ, ਕੀਬੋਰਿ, ਮਾਊਸ, ਮਾਊਸ ਪੈਿ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਦ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
➢ ਿਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਆਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਰਵਾਦਜਆਂ ਦੇ ਹੈਂਿਲ, ਦਸਕਉਦਰਟੀ ਲੋ ਕ (ਦਜ਼ੂੰ ਦਰੇ),
ਚਾਬੀਆਂ ਆਦਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਚ ਪਾਊਿਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਰਿ
ੋ ਕਟ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਹੈਂਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜਾਈਜ਼ਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਜ਼ਆਦਾ
ਂ ਰੀ ਪੁਆਇਂਟ ਤੇ।
ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦਤਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਐਟ

➢ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਬਨਹਾਂ ਮੂੰ ਹ ਢੱ ਕੇ ਮੀਦਟੂੰ ਗ/ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ/ਦਫਤਰੀ ਕਮਰੇ ਦਵੱ ਚ ਖੂੰ ਘਦਾ ਜਾਂ
ਦਛੱ ਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ
ਸੋਦਲਉਸ਼ਨ (1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰਦਕਟ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਪਲਬੱ ਿ
ਪਰੋਿਕਟ ਨਾਲ ਦਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਾਫ ਕਰੋ।
➢ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸੁਰੱਦਖਆ ਲਈ ਪਦਹਨੇ ਗਏ ਪੀਪੀਈ ਨੂੰ ਦਨਯਦਮਤ ਢੂੰ ਗ

ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੀਲੇ ਰੂੰ ਗ ਦੇ ਦਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬੈਗ ਦਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ ਅਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਦਨਯਦਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੋਵੋ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਦਿਸਫੈਕਦਟੂੰ ਗ ਵਾਈਪ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਸੀਟ ਛੱ ਿ ਕੇ ਬੈਠਣ,
ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਛੱ ਿ ਕੇ ਬੈਠਣ।
➢ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ: ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱ ਚ ਏਅਰ ਕਰੂੰ ਟ ਅਤੇ ਿੁੱ ਪ
ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਦਵੱ ਚ ਬੱ ਸ ਅੱ ਿੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ, ਪਾਰਕ, ਸੜਹਕਾਂ
ਆਦਦ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਰਦਕਰਆ ਦੌਰਾਨ
ਦਜ਼ਆਦਾ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ/ਸੂੰ ਕਰਦਮਤ ਵਸਤਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
➢ ਿਫਤਰ/ਜਿਤਕ ਪਖਾਿੇ: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹਰ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ
ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਪੋਚੇ, ਝਾੜ, ਨਾਈਲੋ ਨ ਸਕਰਬਰ ਆਦਦ) ਅਤੇ
ਦਸੂੰ ਕ ਅਤੇ ਕੂੰ ਬੋਿ ਆਦਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਖਾਨੇ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹੱ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਦਹਨੇ
ਜਾਣ। ਪਖਾਦਨਆਂ ਦੇ ਦਸੂੰ ਕ, ਕੂੰ ਬੋਿ, ਟਟੀਆਂ ਆਦਦ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਿੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ (1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਾਂ ਮਾਰਦਕਟ ਦਵੱ ਚ
ਉਪਲਬੱ ਿ ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਪਰੋਿਕਟ ਨਾਲ ਦਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰੋ।
➢ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਪੈਂਟਰੀ/ਰਸੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਲੈ ਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸੂੰ ਕ ਆਦਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਾਸ
ਦਿਆਨ ਰੱ ਦਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਬਣ/ਦਿਟਰਜੈਂਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
➢ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਾਰ/ਦਲਕੁਅਿ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲੋਂ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
➢ ਕੱ ਚੇ ਫਲ/ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਖਾਿਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪਦਹਲਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੁੱ ਿ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸਾਬਣ ਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਿੀਆਂ ਵ ੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ

➢ ਜੇਕਰ ਦਕਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ/ਖੂੰ ਘ/ਦਛੱ ਕਾਂ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਾਕਟਰੀ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
➢ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨੂੰਬਰ 10 ਦਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੂੰਬਰ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹਰ 2 ਘੂੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਿੋਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਮੁਲਾਜਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਦਹਨ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱ ਲੋਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ
ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ।
➢ ਦਜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਨਾ ਦਮਲਾਓ/ਗਲੇ ਨਾ ਦਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਨਰਿਾਦਰਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਚਾਹ ਤੇ ਲੂੰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਕਸੇ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ
ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਨਯਦਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੋਵੋ/ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
➢ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਮੁਲਾਜਮ ਦਬਨਹ ਾਂ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਇਿਰ ਉਿਰ ਨਾ ਘੁੂੰ ਮਣ ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਸਦਤਹਾਂ/ਸਮਾਨ
ਆਦਦ ਨੂੰ ਨਾ ਛਹਣ।
➢ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਸਮੋਦਕੂੰ ਗ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਾਕ ਆਿਾਦਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਦ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਜੇਕਰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਖੂੰ ਘ/ਦਛੱ ਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਨੱਕ
ਨੂੰ ਢੱ ਦਕਆ ਜਾਵੇ। ਦਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ/ਪਰਸ ਦਵੱ ਚ ਰੱ ਦਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ
ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਵੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਣੀ ਨਾਲ
ਢੱ ਕੇ।
➢ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਜਾਂ ਖੂੰ ਘ/ਦਛੱ ਕਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋਰ
ਦਹੱ ਦਸਆਂ ਨੂੰ ਦਨਯਦਮਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਿੋਵੋ/ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
➢ ਆਪਣੇ ਦਚਹਰੇ, ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ, ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਹੋ.

➢ ਖੁੱ ਲਹੇ ਦਵੱ ਚ ਨਾ ਥੁੱ ਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਾਸ਼ਬੇਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂ।
➢ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਦਬਨਹਾਂ ਦਕਸੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਦਵਿ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਾਂ/ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ
ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱ ਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
➢ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਦਵਿ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ
ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਦਵੱ ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ 104 ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰਮ ਨੂੰਬਰ 01722920074/08872090029 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
➢ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਦਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫਤਰ ਦਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱ ਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ 104 ਜਾਂ
ਸਟੇਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਰਮ ਨੂੰਬਰ 0172-2920074/08872090029 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ
ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਦਨਾਂ ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਵੱ ਚ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱ ਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾ ਦਰਕਾਰਿ ਰੱ ਦਖਆ
ਜਾਵੇ।
ਸਾਵਰਆਂ ਿੂੰ ਸਲਾਹ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪੋਸ਼ਵਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਿਾਲ
ਖੁਿ ਿੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਅਪਡੇਿ ਰਿੱ ਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਿ ਵਿਲਚਸਪੀ ਅਿੁਸਾਰ
ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

