
ক োভিড ১৯ সুরক্ষা চেকলিস্ট (দৈভি  

 

ফ্যাক্টলরর নামঃ _____________________   তালরখঃ        /          /    

চেক পয়েন্ট  কায়ের অবস্থা শুরুর তালরখ সমাপ্তির 

তালরখ

দাপ্ত়িত্বপ্রাি 

বযক্তি

মন্তবয

হযা াঁ না চলমান

ফ্যাক্টলরয়ত প্রবেশ সহ ফ্যাক্টলরর দৈনক্তিন সুরক্ষা েযেস্থা

উপপ্তস্থপ্তি পুরুষ মপ্তহলা  

শ্রভি দৈর জিয ব্যক্তিগত সুরক্ষো িূল সরঞ্জোি ভিভিই

চেসকি কম মকতমা/কম মোরী মাস্ক পলরবতমন 

করয়ত োে অথবা মাস্ক আনয়ত ভুয়ি চেয়ে 

লকন্তু প্রধান প্রয়বশ চেট চথয়ক মাস্ক সরবরাহ 

করা হে নাই তায়ৈর মাস্ক সরবরাহ করুন  

েলৈ চকউ পুরাতন মাস্ক অথবা গ্লাভস পলরবতমন  

করয়ত নতুন মাস্ক অথবা গ্লাভস বযবহার করয়ত 

োে তাহয়ি, পথৃক একটট  ঢাকনােিু 

ডাস্টলবয়ন বযবহৃত মাস্ক এবং গ্লাভস সংগ্রহ 



করচত হয়ব  

প্রধান প্রয়বশ চেট চথয়ক   শরীবরর  তাপমাত্রা 

পরীক্ষা করয়বন 

তরি হযান্ডওোশ এবং অযািয়কাহি লভলিক 

সযালনটাইোরগুলির  সরবরাহ করা 

ময়নানীত ডাস্টলবয়ন প্তিবপাবসেল  সরঞ্জামাপ্তদ  

স্বাস্থযকর লনষ্পলি বযবস্থা ( চেমন- মাস্ক, 

গ্লাভস এবপ্রান  

অসুস্থ  িী গণিো  রো 

অসুস্থ কমী হসপ্তপটাবল গ্প্ররন গণনা কবর রাখা

ওয়েিয়ফ্োর টটম, সংলিষ্ট চলায়রর চপ্রাডাকশন 

টটম, চমলডকযাি টটম দ্বারা সকি 

কম মকতমা/কম মোরী মাস্ক বযবহার পে ময়বক্ষণ 

করুন 

সকি লেলকত্সা কমীয়ৈর উপেুি লপলপই প্রৈান 

চে সকি কম মকতমা/কম মোরী লনয়নাি কায়ে 

লনয়োক্তেত তায়ৈর উপেুি লপলপই এর বযবহার 

লনক্তিত করণ- (চেমন- লসলকউলরটট টটম),  



শরীবরর তাপমাত্রা পরীক্ষা করয়বন (চেমন- 

চমলডয়কি টটম), হাত চধাোর লবষেটট লনক্তিত 

করচবন (চেমন- মযাাচনেয়মন্ট টটম), িাইন 

পলরোিনা করা (চেমন- লসলকউলরটট টটম), 

টেয়িট এবং চময়ে পলরষ্কার করা (চেমন- 

লিনার এবং োডুৈার) 

লোইি িভরচোলিো সুইং লফ্লনলশং কাটটং

ওোকময়স্টশনগুলির ময়ধয পে মাপ্ত ৈরূত্ব 

লনক্তিতকরণ চেমন- সইুং চলার এবং লফ্লনলশং 

চলার 

িাইন মযায়নোর/সুপারভাইোররা শ্রলমকয়ৈর 

ৈরূত্ব বোে রাখার লবষয়ে লনয়ৈমশনা প্রৈান 

করয়বন 

টয়দলট

সবগুয়িা টেয়িয়ট হাত চধাোর আইয়টমগুলি 

লনক্তিত করা এবং ঘন ঘন হাত ধুয়ত উত্সালহত 

করা 

লনেলমত ভায়ব েীবাণু নাশক লৈয়ে টেয়িট 

পলরষ্কার করা  

       



(সম্ভব হয়ি প্রলত ঘণ্টাে একবার) 

টেয়িয়ট সরবরাহ করা সযায়ন্ডি লনেলমত ভায়ব 

পলরষ্কার করা 

টেয়িয়ট সাধারণ চতাোয়ি বযবহার এডায়ত টটসুয 

বা ড্রাোয়রর বযবস্থা রাখা  

িোিীয় জল

পানীে েয়ির চস্টশন এবং কিগুলি েীবাণুমিু 

করা এবং 

লনেলমত ভায়ব পলরষ্কার করা 

লনরাপৈ েি পান করার েনয পলরষ্কার এবং 

খালি চবাতি আনার েনয অনুমলত প্রৈান করা 

শ্রলময়করা চেন তায়ৈর পালনর চবাতি কিগুয়িার সায়থ সরাসলর স্পশ ম না কয়র চস লবষয়ে সয়েতন করা 

 

 যোভিি এব্ং ডোইভিং

সামাক্তেক ৈরূত্ব লনক্তিত করয়ত বসার স্থান 

পুনরাে সাোয়না 

কযালন্টন এবং ডাইলনংয়ে প্রয়োেনীে সুরক্ষা বযবস্থা লনন 



(সামাক্তেক ৈরূত্ব রক্ষায়থ ম লৈকলনয়ৈমশনা এবং িায়ের সমে লনধ মারণ) 

পানীে পান এবং ওোশ  গ্েশবনর  সামাক্তেক 

ৈরূত্ব লনক্তিত করা 

চিাকসমােম কমায়ত একালধক লবরলতর বযবস্থা 

করা 

কড ক য়োর 

যপ্তদ শ্রপ্তমকবদর িাবদর সন্তানবদর পপ্তরচয যার জনয

োপ্তিবি গ্কউ থাবক িবে প্তকছুপ্তদবনর জনয িাবদর

সন্তানবদর কারখানা়ি না আনার জনয উৎসাপ্তহি

করা

যপ্তদ শ্রপ্তমকবদর সন্তানবদর গ্ি গ্ক়িাবর রাখবি হ়ি িবে যথাযথ সুরক্ষা েযােস্থা

গ্যমন পপ্তরচয যাকারীবদর যথাযথ প্তপপ্তপই পপ্তরচয যাকারী ও প্তশশুবদর প্রপ্তিপ্তন়িি স্বাস্থয গ্চক আপ গ্ি গ্ক়িাবর দশ যনাথীআসা যাও়িা সীপ্তমিকরণ প্তনশ্চিি

করা

পানীে েয়ির চস্টশন এবং কিগুলি েীবাণুমিু 

করা এবং 

লনেলমত ভায়ব পলরষ্কার করা 

লনরাপৈ েি পান করার েনয পলরষ্কার এবং 

খালি চবাতি আনার েনয অনুমলত প্রৈান করা 



শ্রলময়করা চেন তায়ৈর পালনর চবাতি 

কিগুয়িার সায়থ সরাসলর স্পশ ম না কয়র চস 

লবষয়ে সয়েতন করা 

গ্কাপ্তভি ১৯ সবেহজনক/সংক্রালমত শ্রলময়কয়ৈর 

েনয পে মাপ্ত  বযাবস্থা থাকয়ত হয়ব (একটট 

আইয়সায়িশন রুম, লবোনা, হাসপাতায়ি 

পলরবহয়নর েনয োনবাহন) 

েলৈ চকান শ্রলময়কর শরীয়রর তাপমাত্রা সাধারণ 

তাপমাত্রার চবশী থায়ক/ গ্কাপ্তভি ১৯ এর চকান 

উপসে ম পাওো োে তাহয়ি তায়ক সয়ে সয়ে 

েুটটচত পাঠাচত হয়ব 

োতীে চহল্পিাইচনর নম্বর গুয়িা ফ্যাক্টলর েয়ুড 

িাোয়ত হয়ব এবং প্রয়োেয়ন লকভায়ব চহল্পিাইন 

চথয়ক সহােতা গ্রহণ করয়ত হয়ব চস সম্পয়কম 

শ্রলমকচৈর অবলহত করয়ত হয়ব 


