કાય�સ્થળે કોિવડ-19 સિહત
�સન ચેપનો ફે લાવો ઘટાડવો
જેમ જેમ આપણે કોરોના વાયરસ (COVID-19) સાથે સુરિ�ત રીતે �વવાનું
શીખીએ છીએ, �યારે કોિવડ-19નું સંક્રમણ થવાનું અને તેને અ�ય લોકો સુધી
ફે લાવાનું જોખમ ઘટાડવામાં સહાય કરવા માટે ના પગલાં છે જે આપણે બધા લોકો
લઈ શકીએ છીએ. આ પગલાં �લૂ જેવા �સન સંબંિધત અ�ય સંક્રમણના ફે લાવાને
ઘટાડવામાં પણ સહાય કરશે, જે સરળતાથી ફે લાઈ શકે છે અને અમુક લોકોને
ગંભીર રીતે બીમાર કરી શકે છે

આ માિહતી કોના માટે છે
નીચેની માિહતી િનયો�ાઓ, કમ�ચારીઓના મેનજ
ે ર (વેતન મેળવતા કમ�ચારીઓ
અને �વયંસેવકો બ�ેના) અને એવા લોકો માટે છે જેઓ કાય��થળ અથવા સં�થાનું
સંચાલન કરી ર�ાં છે . આ માિહતી તમને કાય��થળે કોિવડ-19 અને �લૂ જેવા
�સન સંબંિધત સંક્રમણના ફે લાવાને કે વી રીતે ઘટાડવું તે સમજવામાં સહાય કરશે.
આ ખાસ કરીને એટલે મહ�વનું છે કે જો કાય��થળ પર એવા લોકો હોય કે જેમના
રોગપ્રિતકારક શિ� પરથી એમ લાગે કે તેમને કોિવડ-19ને લીધે ગંભીર બીમારીનું
વધુ ઊંચું જોખમ હોય.
હવેથી બધા િનયો�ાઓ માટે આરો�ય અને સલામતી સંબંિધત જોખમના
વૈધાિનક મૂ�યાંકનમાં કોિવડ-19ને �પ�પણે િવચારણામાં લેવાની જ�ર ન
હોવાથી, તે મહ�વનું છે કે એક �યવસાય, સં�થા કે િનયો�ા તરીકે તમે આરો�ય
અને સલામતી, રોજગાર અને સમાનતાની ફરજો સાથે સંબંિધત તમારી કાનૂની
જવાબદારીઓનું અનુપાલન કરવાનું ચાલુ રાખો છો.

�ણો કે કયા લ�ણોનું ધ્યાન રાખવું
�સન સંબંિધત સંક્રમણ લોકો વ�ચે સરળતાથી ફે લાઈ શકે છે . કમ�ચારીઓ અને
િનયો�ાઓ માટે લ�ણો િવશે �ગૃત રહેવું મહ�વપૂણ� છે , જેથી તેઓ અ�ય
લોકોમાં સંક્રમણ ફે લાવવાનું જોખમ ઘટાડવા માટે ના પગલાં લઈ શકે .
કોિવડ-19 અને �સન સંબંિધત અ�ય સંક્રમણના લ�ણો ખૂબ જ સમાન છે , તેથી
માત્ર લ�ણોના આધારે તમને કોિવડ-19, �લૂ કે અ�ય સંક્રમણ છે કે કે મ તે કહેવું
શ� નથી. કોિવડ-19 ધરાવતા મોટાભાગના લોકોને પ્રમાણમાં હળવી બીમારી
હશે, ખાસ કરીને જો તેમને રસી આપવામાં આવી હોય.
કોિવડ-19, �લૂ અને �સન સંબંિધત સામા�ય સંક્રમણના લ�ણોમાં નીચેનાનો
સમાવેશ થાય છે :
•
•
•

સતત ઉધરસ આવવી
શરીરનું ઊંચું તાપમાન, તાવ અથવા શરદી
�વાદ અથવા ગંધ પારખવાની તમારી સામા�ય �મતા ગુમાવવી અથવા
તેમાં ફે રફાર થવો

•

હાંફ ચઢવો

•

સમ�વી ન શકાય તેવો થાક લાગવો, ઊ��નો અભાવ

•

�નાયુઓમાં દુખાવો થવો, જે કસરતના લીધે ન થયો હોય

•

ખાવાની ઇ�છા ન થવી અથવા ભૂખ ન લાગવી

•

અસામા�ય કે સામા�ય કરતાં વધુ લાંબો સમય રહે તેવો માથાનો દુખાવો

•

ગળું પકડાઈ જવુ,ં નાક ભરાઈ જવું અથવા વહેવું

•

ઝાડા, બીમાર અનુભવવું અથવા બીમાર હોવું

અમુક લોકોને ઉધરસ આવવાનું કદાચ ચાલુ રહી શકે અથવા અ�ય લ�ણોમાં
વધારો થયા પછી થાક લાગી શકે છે , પણ આનો અથ� એ નથી કે તેઓ હજુ પણ
સંક્રિમત છે. તમે NHSની વેબસાઇટ પર આ લ�ણો િવશેની માિહતી જોઈ શકો
છો.

જો સ્ટાફના કોઈ સભ્યમાં કોિવડ-19 સિહત �સન
સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો હોય તો શું કરવું
જો �ટાફના કોઈ સ�ય કોિવડ-19 જેવા �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણોને લીધે
બીમાર હોય, તો તેઓએ કોિવડ-19 જેવા �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો
ધરાવતા લોકો માટે નું માગ�દશ�ન અનુસરવું જોઈએ.
િનયો�ાઓ પોતાની કાનૂની જવાબદારીઓ અનુસાર, શ� હોય �યાં સુધી તેમના
કમ�ચારીઓ આ માગ�દશ�નને અનુસરે તે માટે તેઓને સમથ�ન આપવા અને સ�મ
બનાવવા માટે ની શ્રે� રીતને િવચારણમાં લઈ શકે છે .

કોિવડ-19 સિહત �સન સંબંિધત સંક્રમણના ફે લાવાને
ઘટાડવા માટે ના પગલાં
રસીકરણને પ્રોત્સાિહત કરો અને સ�મ કરો
કોિવડ-19, �લૂ અને અ�ય રોગોથી થતી ગંભીર બીમારીને રોકવા માટે રસીકરણ
ખૂબ જ અસરકારક છે . િનયો�ાઓ તેમની હાલની કાનૂની જવાબદારીઓ
અનુસાર, તેમના કમ�ચારીઓને રસી મૂકવાની ઑફર કરવામાં આવે �યારે જે
કમ�ચારીઓ રી મૂકાવવા માટે તૈયાર હોય તેઓને સમથ�ન આપવાની અને સ�મ
બનાવવા માટે ની શ્રે� રીતને િવચારણામાં લઈ શકે છે . અહીં િનયો�ાઓ
માટે ની કોિવડ-19ની રસીકરણ માગ�દિશ�કા આપવામાં આવી છે , જેમાં
કમ�ચારીઓના રસીકરણને સ�મ બનાવવા માટે િનયો�ા �ારા લઈ શકાય તેવા
પગલાં િવશેની માિહતી સામેલ છે . અહીં NHS મારફતે ઉપલ�ધ હોય તેવી રસીઓ
િવશે પણ માગ�દશ�ન ઉપલ�ધ છે .

તા� હવા અંદર આવવા દો
ભરાયેલી જ�યાઓમાં તા� હવા અંદર આવવા દે વાથી �સન સંબંિધત કણોનું
સંકે�દ્રણ ઘટાડવામાં, �સન સંબંિધત વાયરસના વાયુજ�ય પ્રસરણનું જોખમ ઓછું
કરવામાં સહાય મળી શકે છે .
કોિવડ-19 અને �સન સંબંિધત અ�ય સંક્રમણ થવાનું અથવા તેને ફે લાવવાનું
જોખમ અમુક ચો�સ જ�યાઓમાં અને ચો�સ પ્રવૃિ�ઓ કરતી વખતે ઊંચું હોઈ
શકે છે . �ારે કોઈ સંક્રિમત �યિ� �ાસ લે છે , બોલે છે , ઉધરસ કે છીંક ખાય છે ,
�યારે તેઓ �સન સંબંિધત કણો બહાર કાઢે છે , જેમાં વાયરસ હોઈ શકે છે . આ

રજકણો આંખો, નાક કે મોઢાનાં સંપક� માં આવી શકે અથવા બી� �યિ� પોતાના
�ાસમાં લઈ શકે છે . વાયરસ ધરાવતા આ કણો સપાટી પર પણ પડી શકે છે અને
વાયરસ �પશ� �ારા એક �યિ�થી બી� �યિ�માં ફે લાઈ શકે છે . સામા�ય રીતે,
�ારે સંક્રિમત �યિ� સાથે ન�કના સંપક� માં આવીએ, �યારે �સન સંબંિધત
સંક્રમણ થવાનું કે તેને ફે લાવવાનું જોખમ સૌથી વધુ હોય છે .
ન�કના સંપક� માં ન હોય તેવા લોકો વ�ચે �સન સંબંિધત સંક્રમણનો ફે લાવો થવો
પણ શ� છે , ખાસ કરીને જો તેઓ ભીડવાળી અને/અથવા હવાની યો�ય
અવરજવર ન હોય તેવી જ�યાએ હોય, �ાં વાયરસના નાના કણો થોડા સમય
માટે હવામાં રહી શકે છે અને �ાં સંક્રિમત લોકોની સં� યા વધુ હોઈ શકે છે . �ારે
કોઈ જ�યામાં લોકો કસરત કરવી, બૂમો પાડવી, ગાવું કે મોટે થી વાત કરવા જેવી
વધુ ઊ��ની જર� પડે તેવી પ્રવૃિ�માં ભાગ લેતા હોય, �યારે વાયુજ�ય પ્રસરણનું
જોખમ વધી �ય છે .
આરો�ય અને સલામતી એિ�ઝ�ુિટવ કાય��થળ (આરો�ય, સલામતી અને
સુખાકારી) િનયમનો 1992 હેઠળ આરો�ય અને સલામતીની જ�િરયાતો અનુસાર
હવાની અવરજવરનું મૂ�યાંકન કરવાની અને તેને બહેતર બનાવવાની રીત િવશે
માગ�દશ�ન પ્રદાન કરે છે . જે લોકો કાય��થળે વધારાના પગલાં લેવા માગતા હોય,
તેમની માટે ચાટ� ડ� ઇિ��ટ�ૂટ ઑફ િબિ�ડં ગ સિવ�િસસ એિ�જિનયસ� (CIBSE)
�ારા કાય��થળો અને સાવ�જિનક ઈમારતો માટે નું કોિવડ-19 સંબંિધત ચો�સ
િવગતવાર માગ�દશ�ન પ્રદાન કરવામાં આવે છે .

કાય�સ્થળે સ્વચ્છતા �ળવી રાખવી
કાય��થળોને �વ�છ રાખવાથી સંક્રમણનું જોખમ ઘટે છે અને કમ�ચારીઓમાં
બીમારીનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે . એવી સપાટીઓને સાફ કરવી ખાસ કરીને
મહ�વપૂણ� છે જેને લોકો વધારે પ્રમાણમાં �પશ� કરે છે .
કમ�ચારીઓને સફાઈ માટે ના ઉ�પાદનો, સાબુ અને ગરમ પાણી અને/અથવા
સેિનટાઈઝર આપીને કામ કરવા માટે નું �વ�છ વાતાવરણ �ળવવા માટે સમથ�ન
આપી શકાય છે .

કાય�સ્થળે રોગચાળો ફાટી નીકળવો
તમારી �થાિનક �હેર આરો�ય ટીમને કાય��થળે �સન સંબંિધત સંક્રમણ ફાટી
નીક�યાની �ણ કરવાની કોઈ જ�ર હોતી નથી. જો કે , જો તમે તમારા કાય��થળ
પર �સન સંબંિધત લ�ણો ધરાવતા લોકોની સં� યા વધી �ય, તો અહીં ઉપર

વણ�વલ
ે ા પગલાં ફે લાવાને ઘટાડવામાં સહાય કરશે, તેથી તેમને પ્રો�સાહન આપવું
જોઈએ અને વધુ કડકાઈથી લાગુ કરવા જોઈએ.

કોિવડ-19થી ગંભીર બીમારીનું જોખમ ધરાવતા
સ્ટાફના સભ્યોનું સંચાલન
અમુક કમ�ચારીઓને કોિવડ-19થી ગંભીર બીમારી થવાનું વધુ જોખમ હોય છે ,
ઉદાહરણ તરીકે એવા લોકો કે જેમની રોગપ્રિતકારક શિ� નબળી હોય.
અહીં There is specific એવા લોકો માટે ચો�સ માગ�દશ�ન આપવામાં આ�યું છે
જેમની રોગપ્રિતકારક શિ� પરથી એવું લાગે કે તેઓને વધારે જોખમ છે , કારણ કે
તેઓ કોિવડ-19 જેવા સંક્રમણ સામે લડવા માટે ઓછી �મતા ધરાવે છે .
િનયો�ાઓ જેમની રોગપ્રિતકારક શિ� પરથી એવું લાગે કે તેઓને કોિવડ-19થી
ગંભીર બીમારી થવાનું જોખમ વધારે છે તેવા કમ�ચારીઓ સિહતના કમ�ચારીઓને
કોિવડ-19થી વધારે જોખમ હોય તેઓની જ�િરયાતોને િવચારણામાં લઈ શકે છે .

જોખમનું મૂલ્યાંકન
દરેક એ��લયોરે તેમના આરો�ય અને સુર�ાના મૂ�યાંકનમાં િનિ�તપણે કોિવડ19ને �યાનમાં લેવાની આવ�યકતા દૂ ર કરી દે વામાં આવી છે . એ��લોયરો તેમના
જોખમના મૂ�યાંકનમાં કોિવડ-19ને આવરી લેવાનું ચાલુ રાખવાનું પસંદ કરી શકે
છે . પ્રયોગશાળાઓ જેવા િનયો�ાઓ કે જેઓ ખાસ કરીને કોિવડ-19 સાથે કામ
કરે છે , તેઓએ કોિવડ-19ને િવચારણામાં લેતું જોખમનું મૂ�યાંકન કરવાનું ચાલુ
રાખવું જોઈએ.
િનયો�ાઓએ �યવસાિયક આરો�ય અને સલામતી સંબંિધત જોખમોને િનયંિત્રત
કરવા માટે કાય��થળ (આરો�ય, સલામતી અને સુખાકારી) િનયમન 1992 અથવા
બાંધકામ િડઝાઇન અને �યવ�થાપન િનયમન 2015માં સફાઈ, હવાની અવરજવર
અને સુખાકારી સુિવધાઓ માટે ની આવ�યકતાઓનું અનુપાલન કરવાનું ચાલુ
રાખવું જોઈએ.
િનયો�ાઓની ફરજ છે કે આરો�ય અને સલામતીની બાબતો પર તેઓ તેમના
કમ�ચારીઓ અથવા તેમના પ્રિતિનિધઓ સાથે પરામશ� કરે. હે�થ એ�ડ સે�ટી
એ�ઝે�ુિટવ પાસે લોકોને કામ પર કે વી રીતે સલામત અને આરો�યપ્રદ રાખવાં
તેની માગ�દિશ�કા છે .

