
ઓફીસ/વર્ક પ્લેસ માટેની SOP 

બેર્ગ્રાઉન્ડ 

• ઓફીસ અને અન્ય ર્ામના સ્થળોએ  વર્ક સ્ટેશન, લીફ્ટ, દાદર, પાર્ર્િંગ, રે્ફેટેરીયા, મીટીંગ રૂમ, જેવા ર્ોમન 
સ્પેસનો ઉપયોગ થાય છે અને તે સામાન્ય રીતે ક્લોઝ્ડ એન્વાયરમેન્ટમાાં હોય છે. 

• તેથી ર્ોવીડ-૧૯ ના સાંક્રમણની સાંભાવના પણ વધી જાય છે.  

• જે ધ્યાને લઇ સાંક્રમણને ફેલાતો રોર્વા માટે અટર્ાયતી પગલા આવશ્યર્ બની જાય છે.  

 

ર્ોવીડ નોડલ ઓર્ફસર  
• તમામ ઓર્ફસમાાં એર્ ર્ોવીડ નોડલ ઓર્ફસર (CNO) હોવો જોઈએ. 
• ર્ોવીડ નોડલ ઓર્ફસરની મદદ માટે  

o સાંક્રમણ રોર્વા બાબતે અસરર્ારર્ પ્રિવેન્ટીવ પગલા લેવા મતે િપ્રત ૨૫ ર્મકચારી દીઠ એર્ ગ્રપુ લીડર 
હોવો જોઈએ.  

o ટે્રનીંગ માટે એર્ માસ્ટર ટે્રઈનર હોવો જોઈએ.  

• ર્ોવીડ નોડલ ઓર્ફસરની જવાબદારી  

o ર્ોવીડ-૧૯ ના સાંક્રમણ રોર્વા અંગે પ્રિવેન્ટીવ પગલા અમલમાાં મરુ્વા  

o ગ્રપુ લીડર પોતાના ર્દવસની શરૂઆત ર્ોરોના પ્લેજથી ર્રાવે  

o તમામ ર્મકચારી iGOT પ્લેટફોમક મારફત ર્ોવીડ-૧૯ અંગેની બેઝીર્ માર્હતી મેળવી ટે્રઈન થાય.  

o તમામ ર્મકચારી પાસે આરોગ્ય સેત ુએપ ઇન્સ્ટોલ ર્રવા માટે િોત્સાર્હત ર્રવા  

o ઓફીસના તમામ રૂમમાાં યોગ્ય વેન્ટીલેશનની વ્યવસ્થા ર્રવી  

ર્ોવીડ પ્લેજ  
• દૈપ્રનર્ ધોરણે સવારે ડ્રીલ ર્રી ટીમના સભ્યોને મોટીવેટ ર્રવા તથા ર્ોવીડ-૧૯ ને ફેલાતો રોર્વા માટેના 

અટર્ાયતી પગલાનુાં મહત્વ સમજાવવુાં.  

• ગ્રપુ લીડરે સવારની ર્ોવીડ-૧૯ ના સાત સતુ્રો અંગે પ્લેજ લેવડાવવી. 
• ર્ોવીડ-૧૯ના સાત સતુ્રો  

• હુાં દરરોજ ઓફીસ સમય દરમ્યાન માસ્ર્ પહરેી રાખીશ.  

• હુાં સોપ્રશયલ ર્ડસ્ટન્સ જાળવીશ.  

• હુાં સાબથુી નીયીપ્રમત ધોરણે મારા હાથ સાફ ર્રીશ.  

• હુાં વારાંવાર ઉપયોગમાાં આવતી સપાટીઓ જેવીરે્ ડોર નોબ, ર્ીબોડક, માઉસ, પેન પ્રવગેરેને સેનીટાઈઝ ર્રીશ. 

• હુાં ઉંમર લાયર્/ર્ો-મોબીડ/બાળર્ોની ઓર્ફસે અને ઘરે ખાસ ર્ાળજી રાખીશ.  



• હુાં યોગા તથા આરોગ્યિદખોરાર્ અને પીણાથી રોગ િપ્રતર્ારર્ શક્ક્ત વધારીશ.  

ઓફીસ માટેના અટર્ાયતી પગલા  
• શક્ય હોય ત્યાાં સધુી, પ્રવડીઓ ર્ોન્ફરન્સથી અથવા મોટા હોલમાાં યોગ્ય સોપ્રશયલ ર્ડસ્ટન્સ જળવાઈ તે રીતે ર્રવી.  

• ધ્યાનમાાં આવે તેવા સ્થળોએ પોસ્ટર/સ્ટેન્ડી/ઓડીઓ-પ્રવઝયઅુલ મીર્ડયા થર્ી ર્ોવીડ-૧૯ ના અટર્ાયતી પગલા 
અંગેની માર્હતી િદપ્રશિત ર્રવી.  

• વારાંવાર સાંપર્કમાાં આવતી સપાટીઓ જેવીરે્ ડોર નોબ પ્રવગેરેને ૧% સોડીયમ હાઇપોક્લોરાઈડ સોલ્યશુનથી સાફ 
રાખવી શક્યતઃ િપ્રત ર્લારે્ આમ ર્રવુાં.  

• ઇન્વડક અને આઉટવડક પ્રવભાગમાાં ર્ામ ર્રતા ર્મકચારીઓએ ગ્લોવ્ઝ પહરેવા અથવા દરેર્ ફાઈલને િોસેસ ર્યાક 
બાદ હાથ ધોવા/સેનીટાઈઝ ર્રવા અથવા ફાઈલોને ૨૪ ર્લાર્ બાદ સ્પશક ર્રવો  

• યોગ્ય સોપ્રશયલ ર્ડસ્ટન્સ જળવાઈ રહ ેતે મજુબ બેઠર્ વ્યવસ્થા ગોઠવવી  

• ઓર્ફસમાાં રાખવામાાં આવેલ એરર્ાંડીશનરને ૨૪-૩૦ સેન્ટીગ્રેડની રેન્જમાાં ચલાવવા અને AC ચાલ ુહોય તો પણ 
બારીઓ ખલુ્લી રાખવી  

• ફેસ માસ્ર્, ફેસ ર્વર, ગ્લોવ્ઝ પ્રવગેરેનુાં યોગ્ય ર્ડસ્પોઝલ ર્રવુાં.  

• લાઈનમાાં તથા જમવાના સ્થળે સોપ્રશયલ ર્ડસ્ટન્સ જળવાઈ રહ ેતે મજુબ વ્યવસ્થા ર્રવી.  

• ફેસ-ટુ-ફેસ બેઠર્ વ્યવસ્થા ટાળવી.  

લીફ્ટમાાં અટર્ાયતી પગલા  
• લીફ્ટનો એર્ી સાથે મહત્તમ ચાર લોર્ો ઉપયોગ ર્રે તે મજુબ વ્યસ્થા ર્રવી.  

• લીફ્ટમાાં સોપ્રશયલ ર્ડસ્ટન્સ જાળવવુાં તથા સામ-સામે મોઢુાં ન રાખી લીફ્ટની દીવાલ તરફ મોઢુાં રાખવુાં તથા 
માસ્ર્ અચરૂ્ પહરેવુાં.  

• યવુાન અને સ્વસ્થ લોર્ોએ લીફ્ટના બદલે દાદરનો ઉપયોગ ર્રવો પરાંત ુતે દરમ્યાન રેલીંગને ટચ ન ર્રવુાં.  

 

રે્સ આવે તે સાંજોગોમાાં લેવા જોગ પગલા  
• જો ર્ોઈ સાંજોગોમાાં ઓર્ફસમાાં ર્ોઈ વ્યક્ક્ત બીમાર થાય અથવા ર્ોવીડને લગતા પ્રસમ્પટમ બતાવે તો તાત્ર્ાલલર્ 

અસરગ્રસ્ત વ્યક્ક્તને અન્યથી આયસોલેટ ર્રી અલાયદા રૂમ અથવા સ્થળે રાખવા  

• આવી વ્યક્ક્તને ડોક્ટર આવીને તપાસે ત્યાાં સધુી પહરેવા માટે માસ્ર્ આપો.  

• નજીર્માાં ઉપલબ્ધ મેડીર્લ ફેપ્રસલલટી (હોક્સ્પટલ/ર્લીનીર્) નો સાંપર્ક ર્રો અથવા સ્ટેટ/ડીસ્ટ્રીર્ હલે્પલાઇન પર 
સાંપર્ક ર્રો  

• પબ્બ્લર્ હલે્થ ઓથોરીટી દ્વારા ર્રસ્ર્ એસેસમેન્ટ ર્રવામાાં આવશે અને ત્યારબાદ યોગ્ય માગકદશકન આપવામાાં 
આવશે  

o જો એસેસમેન્ટ અન્વયે, સાંર્દગ્ધ વ્યક્ક્ત માઇલ્ડ / વેરી માઈલ્ડ પ્રસમ્પટમ બતાવતો હોય તો તેને હોમ 
અઈસોલેશનમાાં રાખી શર્ાય.  



o જો એસેસમેન્ટ અન્વયે, સાંર્દગ્ધ વ્યક્ક્ત મોડરેટ /સીવીઅર પ્રસમ્પટમ બતાવતો હોય તો તેને િોટોર્ોલ 
મજુબ યોગ્ય હલે્થ ફેસીલીટીમાાં રાખી શર્ાય. 

o આવી વ્યક્ક્તનો રીપોટક જો ર્ોવીડ પોઝીટીવ ડીર્લેર થાય તો તેના સાંપર્કમાાં આવેલ વ્યક્ક્તઓની 
પ્રવગત મેળવવામાાં આવશે તથા વર્ક પ્લેસને ડીસઈફેક્ટ ર્રવાની રહશેે.  

વર્ક  પ્લેસનુાં ક્લોઝર  
•  જો એર્ અથવા બે પોઝીટીવ રે્સ આવે તો તેવા સાંજોગોમાાં પોઝીટીવ વ્યક્ક્ત ૪૮ ર્લાર્માાં જે સથાઓની 

મલુાર્ાત લીધેલી હોય તેવા સ્થળોએ ડીસઇન્ફેર્શનની ર્ામગીરી ર્રવી.  

• આવા સાંજોગોમાાં ઓફીસ બાંધ ર્રવાની જરૂર્રયાત નથી અને ઓફીસના અન્ય સ્થળોએ ર્ામગીરી ચાલ ુરાખી 
શર્ાય અને ડીસઇન્ફેર્શનની ર્ામગીરી બાદ અસરગ્રસ્ત સ્થળે પણ ર્ામગીરી ર્રી શર્ાય  

• જો વધ ુસાંખ્યામાાં પોઝીટીવ રે્સ આવે તો તેવા સાંજોગોમાાં ડીસઇન્ફેર્શનની ર્ામગીરી બાદ ઓફીસ ૪૮ ર્લાર્ 
બાંધ રાખવાની રહશેે.  

• મેડીર્લ અને અન્ય એસેક્ન્શયલ સેવાઓ પ્રસવાય ર્ન્ટેઈનમેન્ટ ઝોનમાાં આવેલ ઓફીસ બાંધ રાખવાની રહશેે.  


