–४

जोडप

कायालये ,काय थळे ,कारखाने आिण आ थापना म े सामािजक अं तर राख
(SOP)
सव

ासाठी मानक काय णाली

कायालये , काय थळे , कारखाने व इतर आ थापनां ारे खालील उपाययोजना राबिव
1.

आवारातील सव प रसर खालील बाबीसह

यो

ते

ा जातीलः-

जंतुनाशक मा मां चा वापर क न

िनजतु कीकरण

केला जाईल.


इमारत, कायालय इ.



कॅ ीन आिण
मीिटं ग



वेश ार

ाफेटा रया .

म, कॉ

र

हॉल / ओपन ए रयाज ,उपल

रां डा /

वे श ार, बं कर, पोटा

केिबन, इमारत इ.
उपकरणे व उदवाहन(िल



वॉश म, शौचालय, बे िसन; पा



ाचे नळ इ.

िभंती / इतर सव पृ भाग.


2.

स् ).

बाहे

न येणा या कामगारां साठी सावजिनक प रवहन

व था केली जाईल . या वाहनां ारे

व थेवरअवलंबून न राहता

केवळ 30-40%

वासी

िवशेष प रवहन सु िवधा

मते सह वाहतू क करणे

करणे

बं धनकारक राहील .
3.

आवारात

वेश करणारी सव वाहने आिण यं सामु ी

यां चे

े ारे िनजतु कीकरण करणे बंधनकारक

असे ल.
4.

कामा

ा िठकाणी

वेश करणारे आिण बाहे र जाणा या

े काचे अिनवाय थमल

ॅ िनं ग करणे

बं धनकारक असेल.
5.

सव

वेश आिण बाहे र जा

सेिनटायझरला

ाचे

ाधा ाने टच

ारावर

आिण सामाईक िठकाणी िविवध िठकाणी हँ ड वॉश आिण

ी यं णेची तरतूद करणे आव

क आहे . सव व

ूं ची पया

माणात

उपल ता असावी.
6.

कामाची िठकाणे िश

दर

ान एक तासाचे अंतर ठे वावे

आिण दु पार

ा जे वणा

ा िव ांतीलायो

ते

सामािजक अंतर ठे वावे .
7.

मो

8.

कामाचे

ा बै ठका/िमटी ं

फूट अंतरावर बस
9.

िल

िकंवा 10 िकंवा अिधक लोकां

िठकाणी , बै ठकीम े आिण
२ िकंवा ४

ासाठी पाय यांचा वापर करणे स

11. गु टखा, तंबाखू इ. खा
12. अनाव

क अ

13. नजीक

ा कोिवड -१९

ास आिण थुंक

ागतां ना (visitors)

िठकाणी यादी उपल

व थेम े

एकमे कांपासू न कमीतकमी

६

ाची सोय असावी.

म े (आकारानुसार)

10. चढ

ा सभा करणे त ये वू नये .

िश णाम े आसन

ी एकावेळेस ये जा करतील.
ो ािहत केले जावे.
ास कडक िनबध असतील.

वेश करणे स बं दी घाल

ां वर उपचार कर

ात यावी .

ास अिधकृत

ालयां ची मािहती ठे वावी आिण

कामा

ा

असावी .

(सुरज िद.मां ढरे , भा. .से .)
िज ािधकारी तथा अ
िज

ा आप ी व थापन ािधकरण, नािशक
िज ािधकारी कायालय, नािशक

