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કંપનીમા ંપાછા જતા પહ-લાં

• તમે ઘર- હોવ Hયાર- 
ભર-લી 4વ ઘોષણા 
મોકલો

આ #વ-ઘોષણા વો+સએપ /ારા 
પણ મોકલી શકો છો

• કંપની પાસેથી માLહતી 
મેળMયા પછ7 જ 
કંપનીમા ંકામ કરવા 
માટ- આવGુ ંજોઈએ

તમને સમસ અને વો+સએપ
પર ;=ૂચત કરવામા ંઆવશે



કંપનીમા ંપાછા જતા પહ-લા
!થળની 'સુાફર- માટ0 સાવ2જિનક પ7રવાહનનો ઉપયોગ કરવા= ુ ંટાળો. તમારા મેનેજરની યોAય સલાહ લીધા પછ-, 
કંપનીમા ંઆવવાના માગG નH- કરો. 

Jહ0ર પ7રવાહનનો ઉપયોગ કરશો નહL । 
ઓટો 7રNા, બસ, ટ0Pસી Qારા 'સુાફર- કરશો નહL.

તમાર- પાસે તમાર- પોતાની સાયકલ, !Rટૂર, કાર 
એથવા સમાન Uકારના વાહનથી 'સુાફર- કરો.



પાછા કંપનીમા ંજતા પહ-લા

ઘર-થી બહાર નીકળવા પર મા4ક 
પહ-રGુ ંજ જોઇએ.

સામાRજક Sતર (1.5 મી Sતર) હમેંશા 
Xર7 રાખો.



પાછા કંપનીમા ંજતા પહ-લા

મા4ક યોAય ર7તે પહ-રો.

મા#ક &ારા મ( અને નાકને
સ.ંણૂ1પણે 3રુ56ત રાખ9ુ ંજોઈએ

મા#કને #પશ1 કરશો નહ@.

તમારા ચહCરાને હાથથી
#પશ1 કરશો નહ@◌ં

વાયરસ તમારI Jખો, નાક 
અને મ( &ારા તમારા 
શરIરમા ંLવશેી શકC છે

ફંડામેBટDસ
• મા!ક પહ0રતા પહ0લા, સાV ુઅને પાણીથી હાથ સાર- ર-તે ધોઈ લો.
• ખાતર- કરો ક0 કોઈ પણ અવકાશ છોડ\ા િવના મા!ક તમારા આખા નાક અને મ]ને ^રુ_Nત રાખે છે
• ગળામા ંમા!ક લટકાવો નહL
• હાથથી મા!કને !પશ2 કરશો નહL. આથી નાના જ ં̀ ઓુ મા!ક પર આવી શક0 છે.
• તમારા હાથથી તમારા નાક, aખો અને મ]ને !પશ2 કરશો નહL. આથી રોગ આપણા શર-રમા ંUવશેી શક0 છે.



પાછા કંપનીમા ંજતા પહ-લા

5 મહ%વના િનયમો
1. સામાbજક cતર - cતર રાખો.
2. હમેંશાં મા'ક પહ+રો
3. 'વય ં'વ0છતા - હમેંશાં તમાર4 

5તને અને તમારા ઘરને સાફ 
રાખો.

4. !વ અલગતા - જો જeર- હોય 
તો, તમાર- Jતને એકાતંમા ં
રાખો

5. હમેંશાં !વ 7ડિસપલાઇન=ુ પાલન 
કરો

જો તમે બીમાર હો, તો ઘર. 
જ રહો.

હંમેશા 2વ4છતા પર 7યાન આપો. ;યાર. તમે 
<સુાફર@ કરો Bયાર. આ વC ુફરDજયાત છે.

જો તમે બીમાર છો, તો <સુાફર@ કરશો 
નહE અને કામ પર ન જશો.
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ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા

ઘર છોડતા પહ.લા, મા2ક પહ.રો અને ખાતર@ કરો ક.
મા2ક તમારા આખા નાક અને મJને KરુLMત રાખે છે

જો તમે ચાલતા હોવ તો, યોAય cતર રાખો.

તમાર7 Zખોને રગડો નહ].



ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા

હ0hમેટ પહ0રો

ડબલ સીટ ન 
બેસi ુ.ં

િસjગલ !Rટૂર/

મોટરસાયકલ પર 
િસjગલ સવાર- 
હોવી જોઈએ.

બે પૈડાં વાહનના િનયમો. ચાર પૈડાં વાહનના િનયમો. 
સામાRજક Sતર Xળવશો.

સીટ બેhટ પહ0રો

સીટ બેhટ પહ0રો



ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા
બસમાં &સુાફર* કરવાનાં િનયમો !તર 

બનાવો અને 
બસમાં ચઢ1ું

ફંડામેBટDસ
• લાઇનમાં ઉભા રહો, 1.5 મીટર= ું cતર Jળવી રાખો અને પછ- બસમાં ચઢો
• બસની 'સુાફર- દરિમયાન અને પછ-, સેિનટાઇઝરથી હાથ સાફ કરો.
• એક પછ- એક બસમાં ચઢો. સામાbજક cતર Jળવશો.
• બસમાં બેસવાના િનયમો કાળqrવૂ2ક સમજiુ ંઅને ચલાi ુ.ં બાsુના _ચtમા ં

બતાવલે, OK સીટ પર બેસi ુ.ં
• બસની બાર-ઓ uhુલી રાખો.
• ફ0Pટર- પહ]vયા પછ-, એક પછ- એક wયવx!થત ર-તે ઉતરi ુ.ં દોડાદોડ ન કરવી 

જોઈએ.
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કાય$%થળમાં ક*વી ર/તે 2વશે કરવો

ફંડામેBટDસ

• હમંેશા 1.5 મીટરIું Kતર LળવNુ.ં
• ગેટ પર સફPદ િનશાન પર રાહ Sુઓ.
• કંપનીના અિધકારV તમાWંુ તાપમાન તપાસશે
• તમારા કાડXને પચં કરો

હાથ 
િમલાવશો
નહL

ભીડ 
ભેગા ન 
કરો

ઉતાવળ 
કરશો ન7હ



ફંડામેyટhસ

• સાVવુાળા પાણી અથવા સેિનટાઇઝરથી હાથ સાફ 
કયા2 પછ-, કાય2!થળ પર Jઓ.

• તમારો મોબાઇલ ફોન તમાર- સાથ ેન લાવો.
• ક0yટ-નમા ંજતા સમયે 1.5 મીટર= ું cતર રાખi ુ ં

આવzયક છે.
• હમંેશા ં મા!ક પહ0રો.
• ભીડમા ંન ચાલો. દર0ક Nણે સામાbજક cતરના

િનયમો= ું પાલન કરો.

ફ.5ટર*ની 8દર ચાલવાના િનયમો.

ધીર$ ધીર$ ચાલો. 

ધીરજ રાખો.

કાય$%થળમાં ક*વી ર/તે 2વશે કરવો
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ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી

બાયોમે45ક
સે7સરનો ઉપયોગ 
કરવા;ુ ંબધં કરો.

>તે હાજરA 
રાખો

હંમેશા 1.5 
મીટર;ું !તર 

>ળવ1ુ.ં

!क के चले। 

संयम से काम 
ले।

હંમેશાં સામાDજક Nતરને અOસુરો.
પીળ@ લાઇનની Nદર ચાTયો ગયો.



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી

ફંડામેyટhસ

• દર0ક સમયે 1.5 મીટર= ું cતર Jળવiુ.ં
• દર0ક Nણે સામાbજક cતરના િનયમો= ું પાલન કરો.
• હમંેશા ં મા!ક પહ0રો.



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી
પીવાના પાણીના મશીનની આસપાસ ભીડ બનાવશો નહL.
એક પછ- એક પાણી પીવો.
નળને !પશ2 કરવા= ુ ંટાળો. ચા પીતા સમયે, યોAય cતર Jળવો.

દર0ક Nણે 1.5 મીટર= ું cતર Jળવiુ.ં

• 7ડ!પોઝેબલ Aલાસમાં પાણી પીવો.
• યોAય cતર Jળવiુ.ં
• દર0ક Nણે 1.5 મીટર= ું cતર Jળવiું

• ચા= ું િવતરણ કરતી wયxPતએ સાVવુાળા પાણી અથવા 
સેિનટાઇઝરથી તેના હાથને સાર- ર-તે ધોવા જોઈએ અને પછ- 
ચા= ું િવતરણ કરi ુ ંજોઈએ

• ચા પીતી વખતે, દર0ક સમયે 1.5 મીટર= ું cતર Jળવiુ.ં
• ભીડ બનાવશો નહL



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી

સીડ@ પર દર.ક સમયે 1.5 મીટરO ું Nતર YળવZુ.ં

ફંડામેyટhસ

• સેિનટાઇઝરથી હાથ સાફ કયા2 પછ- ર0_લjગને ટચ 
કરો.

• સીડ- પર ચ whileતી વખતે યોAય cતર Jળવો.

• 1.5 મીટર= ું cતર Jળવiુ ંફરbજયાત છે.



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી
હંમેશાં સામાDજક Nતરને અOસુરો.
જો તમે ઘર.થી પણ કામ કર@ શકો છો, તો તમારા 
મેનેજરની સલાહથી ઘર.થી કામ કરો.

હમંેશા ં સામાbજક cતરને અ=સુરો.
સ{લાયર અથવા |ાહકોની મી7ટjAસ ઓનલાઇન રાખો.

@તર રાખો
BરુDEત રહો.



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી
દર.ક સમયે સામા2જક 4તર 6ળવ8ુ.ં
બેઠક િવ>તાર પરના ઓછા મા ઓછB

મા 1.5 મીટરFું 4તર 6ળવ8ુ.ં

'લુાકાતીઓ બેઠક િવ!તાર સેિમનાર બેઠક ~0િમjગ eમ બેઠક



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી

દરવાX હમેંશા bcુલા રાખો.
દરવાXના હ-Cડલને 4પશ3 કરવાdુ ંટાળો.

બાથeમના દરવાX હમેંશા bcુલા રાખો.
fયાર- જeર7 હોય Hયાર- પાટgશન બનાવો.



ફ-3ટર5 અને કાય9:થળ પર આરો>ય અને સલામતી

શH હોય %યા,ં 
દરવા6 પગથી ખોલો.

ટBNOુ પેપરની શPુંથી (CONE) 

>વીચોFું સચંાલન કરો.



0
• કંપનીમા ંપાછા જતા પહ-લાં

1
• ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા

2
• કાય34થળમાં ક-વી ર7તે 9વેશ કરવો

3

• ફ-=ટર7 અને કાય34થળ પર આરોAય અને સલામતી

4

• ક-Cટ7નમા ંઆરોAય અને સલામતી

5

• કાય34થળની 4વDછતા

6

• કટોકટ7માં Eુ ંકરGું

7

• કામ કયા3 પછ7, ઘર- આરોAય અને સલામતી

COVID-19 લોકડાઉન પછ* ઓપર.શન કાય1વાહ*



ક-Gટ5નમા ંઆરો>ય અને સલામતી

ફંડામેyટhસ

• સાV ુઅને પાણીથી હાથ સાફ કયા2 પછ- ખોરાક 
લો.

• જમતી વખતે 1.5 મી ક-= ું cતર Jળવiુ.ં

• ખાધા પછ- ફર-થી સાV ુઅને પાણીથી તમારા હાથ 
ધોવા.

• ટ0બલ પર 3 થી વ� ુલોકોએ બેસi ુ ંજોઈએ નહL



0
• કંપનીમા ંપાછા જતા પહ-લાં

1
• ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા

2
• કાય34થળમાં ક-વી ર7તે 9વેશ કરવો

3

• ફ-=ટર7 અને કાય34થળ પર આરોAય અને સલામતી

4

• ક-Cટ7નમા ંઆરોAય અને સલામતી

5

• કાય34થળની 4વDછતા

6

• કટોકટ7માં Eુ ંકરGું

7

• કામ કયા3 પછ7, ઘર- આરોAય અને સલામતી

COVID-19 લોકડાઉન પછ* ઓપર.શન કાય1વાહ*



કાય9:થળની :વIછતા

કાય23થળની (office) જ8યાને યો8ય ર*તે 3વ;છ કરો.

ટ0_લફોન ક-બોડ2

કોyફરyસ ટ0બલ વક2 !ટ0શન
વક2 !ટ0શન



સેિનટાઈઝ કરવા ઉપલUધ રાસાયWણક પદાથY

હ�ડ સેિનટાઇઝર સફ2સ સેિનટાઈઝર

કાય9:થળની :વIછતા



ફ-3ટર5ની @દર સેિનટાઈઝ કરવાની NOPયા



0
• કંપનીમા ંપાછા જતા પહ-લાં

1
• ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા

2
• કાય34થળમાં ક-વી ર7તે 9વેશ કરવો

3

• ફ-=ટર7 અને કાય34થળ પર આરોAય અને સલામતી

4

• ક-Cટ7નમા ંઆરોAય અને સલામતી

5

• કાય34થળની 4વDછતા

6

• કટોકટ7માં Eુ ંકરGું

7

• કામ કયા3 પછ7, ઘર- આરોAય અને સલામતી

COVID-19 લોકડાઉન પછ* ઓપર.શન કાય1વાહ*



કટોકટ5માં Qુ ંકરRું

ફંડામેyટhસ

• જો તમને કફ, શરદ- અથવા તાવ હોય તો 
તરત જ તમારા ^પુરવાઇઝર પાસે Jવ.

• તરત જ આઇસોલેશન eમમા ંજi ુ ંજોઈએ.

• એ���લુyસ ગોઠવો અને નqકના ડોકટર / 
હોx!પટલમા ંJઓ.



0
• કંપનીમા ંપાછા જતા પહ-લાં

1
• ઘર-થી કામ પર જતા પહ-લા

2
• કાય34થળમાં ક-વી ર7તે 9વેશ કરવો

3

• ફ-=ટર7 અને કાય34થળ પર આરોAય અને સલામતી

4

• ક-Cટ7નમા ંઆરોAય અને સલામતી

5

• કાય34થળની 4વDછતા

6

• કટોકટ7માં Eુ ંકરGું

7

• કામ કયા3 પછ7, ઘર- આરોAય અને સલામતી

COVID-19 લોકડાઉન પછ* ઓપર.શન કાય1વાહ*



કામ કયા9 પછ5, ઘર- આરો>ય અને સલામતી
િશ�ટ સમા{ત થઈ Jય પછ-, તમાર- આગળની 
wયxPત વvચે wયાજબી cતર રાખીને ગેટ તરફ 

આગળ વધો
દર0ક સમયે 1.5 મીટર= ું cતર રાખો

1. �યા ં^ધુી તમે ઘર0 ન આવો �યા ં^ધુી મા!ક પહ0રો.
2. દર0ક સમયે સામાbજક cતર=ુ ંપાલન કરi ુ ંફરbજયાત છે.



કામ કયા9 પછ5, ઘર- આરો>ય અને સલામતી



કામ કયા9 પછ5, ઘર- આરો>ય અને સલામતી



કામ કયા9 પછ5, ઘર- આરો>ય અને સલામતી



સલામત રહો. *વ*થ રહો.


