
 
 

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID-19 ਸਮਤੇ 
ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ � 
ਘਟਾਉਣਾ 
 

ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ 
ਹਾ,ਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ਅਸ� ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ� ਦੂਿਜਆ ਂ
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ � ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਫਲੂ, ਜੋ ਿਕ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ 

ਅੱਗ ੇਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ,ਂ ਕਾਰਜਬਲ ਮੈਨੇਜਰਾ ਂ(ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰਾ,ਂ ਦੋਵਾ ਂਦੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਜਾ ਂਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ 
COVID-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆ ਂਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ � ਿਕਵ� ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੀ ਰੋਗ=ਪਰ੍ਿਤਰੱਿਖਆ 
ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂ� COVID-19 ਤ� ਗਭੰੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। 

ਜਦ� ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾ�ਨੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 
ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਜਾ ਂਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜ� ਤੁਸ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਪਣੀਆ ਂਕਾ�ਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 



 
ਜਾਣੋ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 

ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ 
ਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਲਾਗ � ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰ ਸਕਣ। 

COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ 
ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ� COVID-19, ਫਲੂ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ 
ਲਾਗ ਹੈ। COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂ� ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

COVID-19, ਫਲੂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਆਮ ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ 

• �ਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾ ਂਕੰਬਣੀਆ ਂ

• ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਆਦ ਜਾ ਂਸੰੁਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾ ਂਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

• ਿਬਨਾ ਂਕਾਰਨ ਦੇ ਥਕਾਵਟ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ 

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਦਰਦ ਜਾ ਂਦਰਦ ਜੋ ਕਸਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹਨ 

• ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਜਾ ਂਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ 

• ਿਸਰ ਦਰਦ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਜਾ ਂਆਮ ਨਾਲ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 

• ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਸ਼, ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਂਵਗਦਾ ਨਕੱ 

• ਦਸਤ, ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰ ਹੋਣਾ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂ� ਦੂਜੇ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਖੰਘ ਜਾ ਂਥਕਾਵਟ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਇਹਨਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਵ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/
https://www.nhs.uk/conditions/


ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ 
ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19, ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਉਹਨਾ ਂ� COVID-19 ਵਰਗੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਕਾ�ਨੀ ਿਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। 

COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ

ਟੀਕਾਕਰਨ � ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ 

COVID-19, ਫਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾ ਂਤ� ਗਭੰੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ ਕ�ਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਸਭ ਤ� ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂ� ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਲਈ ਇੱਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਾਈਡ ਹੈ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 
� ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NHS ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ � ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦਓ 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਕਣਾ ਂਦੇ ਗਾੜਹ੍ੇਪਣ � ਘਟਾਉਣ 
ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾ ਂਦੇ ਹਵਾ ਿਵਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � 
ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਲਾਗਾ ਂਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂ� ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ 
ਜੋਖਮ ਕੁਝ ਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 
ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਘੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਛੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਕਣ ਉਹ 
ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਅਖੱਾ,ਂ ਨੱਕ ਜਾ ਂਮੰੂਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-employers/covid-19-vaccination-guide-for-employers
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-employers/covid-19-vaccination-guide-for-employers
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/


ਕਣ ਸਤ�ਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਿਡਗੱ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰਸ਼ ਰਾਹ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਂਇਸ� ਦੂਿਜਆ ਂਤਕ 
ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ 
ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ 
ਨਹ� ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ੇਉਹ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਹਨ 
ਿਜੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਛੂਤਕਾਰੀ 
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਜਗਹ੍ਾ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਗਤੀਿਵਧੀ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਚੀਕਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਜਾ ਂ�ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾ ਂਹਵਾ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਹੈਲਥ �ਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਾਰੇ 
ਿਨਯਮ 1992 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜ ੋਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਚਾਰਟਰਡ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਿਬਲਿਡਗੰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਇਜੰਨੀਅਰਜ਼ (CIBSE) ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾ ਂਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂ� ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ 
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਘੱਟ ਸਕਦੀਆ ਂਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਸਤ�ਾਵਾ ਂ� ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੁਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਟਾਫ਼ � ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਟੀਮ � ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ�ਪਰ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਪਰ੍ਸਾਰ � ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.hse.gov.uk/ventilation/
https://www.hse.gov.uk/ventilation/
https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000HsaFtQAJ


ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਮ�ਬਰਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਜਨ�ਾ ਂ� COVID-19 ਤ� 
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ 

ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ� COVID-19 ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੀ ਰੋਗ-ਪਰ੍ਿਤਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੀ ਰੋਗ-ਪਰ੍ਿਤਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹਨਾ ਂ� ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ COVID-19 ਵਰਗੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ COVID-19 ਤ� ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਲੋੜਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੀ ਰੋਗ-
ਪਰ੍ਿਤਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂ� COVID-19 ਤ� ਗਭੰੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ 
ਹੈ। 

ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 

ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 
COVID-19 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ � ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣ ੇਜੋਖਮ 
ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਿਵੱਚ COVID-19 � ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆ,ਂ � ਇੱਕ 
ਅਿਜਹਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂ� ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜੋਖਮਾ ਂ� ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੇ ਸਥਾਨ (ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ 1992 ਜਾ ਂਉਸਾਰੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 
ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਵਿਨਯਮ 2015 ਿਵੱਚ ਸਫਾਈ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾ ਂਲਈ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀਆ ਂਨਾਲ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਹੈਲਥ �ਡ ਸੇਫ਼ਟੀ 
ਐਕਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾ ਂ� 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਕਵ� ਰੱਖਣਾ ਹੈ । 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/index.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/index.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/index.htm
https://www.hse.gov.uk/guidance/index.htm
https://www.hse.gov.uk/guidance/index.htm
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