সুরক্ষা এিং সুস্থতা সনদ
যকার্ভড অর্তমারীর জনয আমাসদর চলসত থাকা প্রর্তক্রক্রয়ার অংশ র্িসাসি, আমরা সি রকসমর
িার়্ি সশরীসর পর্রদশসনর
ি
সাসথ সম্পর্কিত ঝুঁু র্কগুর্ল ক্রমাগ্ত মূলযায়ন করর্ি।
বাড়ির ল াকজনদের এবং বাড়ি পডরের্দনর
শ
সাদে সম্পডকশত সমীক্ষকদের লক্ষদে আর্ংকাগুড ডিডিত
করদত ও তা প্রর্ডমত করদত আমাদের সহায়তার জনয আমাদের িুর্কং প্রক্রক্রয়া এবং কাদজর জায়গায়
ডাইনার্মক র্রস্ক অযাসসসসমন্ট অোৎ
শ পডরবতশনর্ী আর্ংকা মূ যায়নগুড র পডরকল্পনা করা হদয়দে।

পর্রদশসনর
ি
শতিগুর্ল

এই কাদজ এডগদয় যাওয়ার জনয অযাপদয়ন্টদমদন্টর লক্ষদে আমরা অবর্যই এ ডবষদয় লজার লেব লয,
পর্রদশসনর
ি
সময় সি িার়্িগুর্ল অিশযই যলাকজন িা়িা ফাুঁকা কসর র্দসত িসি। এই েৃষ্টিভঙ্গী সব
রকদমর পডরের্নশ -মূ যায়ন এবং সমীক্ষার লক্ষদে প্রদয়াজয ।

ডাইনার্মক র্রস্ক অযাসসসসমন্ট

বাড়িদত লপ ৌঁোদনার পদর, আমাদের সমীক্ষক (সাদভশয়ার) ডাইনাডমক ডরস্ক অযাদসসদমন্ট অোৎ
শ পডরবতশনর্ী
আর্ংকার মূ যায়ন করদবন এবং বাড়ির সবার ডনরাপত্তা এবং সুস্থ োকার ডবষয়ষ্টি ডনর্ারদের
শ
জনয আপনাদক
ডকেু প্রশ্ন করদত পাদরন। যডে সমীক্ষক (সাদভশয়ার) আর্ংকার লকাদনা অ-গ্রহেদযাগয মাো (লযমন সামাজজক
েূরদের ঘািডত) ডিডিত কদরন, তাহদ লসই পডরের্নষ্ট
শ ি বাডত হদব এবং অনয তাডরদের জনয আবার বুক
করা হদব।

পর্রদশসনর
ি
আসগ্

পডরের্দনর
শ
আদগ, সমীক্ষকদের ও বাড়ির ল াকজনদের আমরা একিু লবডর্ সতকশতা অব ম্বন করদত
ব ব।
আমাদের সমীক্ষকরা অযাপদয়ন্টদমন্টষ্টি ডনজিত করদত, তারা লপ ৌঁোদনার প্রায় 30 ডমডনি আদগ
আপনার সাদে লযাগাদযাগ করদবন। পডরের্নশ ি াকা ীন সমদয় বাড়িষ্টি ল াকজন-ডবহীন করা
হদব তা আপনাদক ডনজিত করদত ব া হদব।
সমীক্ষকরা আসার আদগ, যডে সম্ভব হয়, জানা াগুড েুদ ডেদয় বাড়িষ্টিদত হাওয়া ি াি
করদত ডেন।
স্পর্ করা
শ
হদব এমন পৃষ্ঠতদ র সংেযা হ্রাস করদত:
• ডভতদরর এবং বাইদরর েরজার সমস্ত হযান্ড গুড অবর্যই মুদে পডরষ্কার করদত হদব
• ডসিঁড়ির নীদি োকা লকানও আ মাডর এবং বাতাস ি ািদ র আ মাডর সহ সমস্ত েরজা
এবং ডিদ দকাঠার েরজাগুড েুদ রােদত হদব
• সব ঘদরর আদ া জ্বাড দয় রােুন।
লকানও ডব়িা বা কুকুর োকদ , সম্পডত্ত পডরের্নশ সময়কাদ র জনয অনুগ্রহ কদর, লসষ্টিদক
আপনার কাদেই লরদে লেদবন (লসষ্টি যাদত মুক্তভাদব লঘারাঘুডর না কদর)।
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পর্রদশসনর
ি
সময়
যেন সমীক্ষকরা এদস লপ ৌঁোদবন, তেন আপনাদক বাড়িষ্টি োড করদত ব া হদব, লস সমদয় েুই
ডমিাদরর সামাজজক েূরে বজায় রােদবন এবং সবসমদয়ই মুদের আবরে পদর োকদবন
আমাদের সমীক্ষকরা PPE বা পাদসানা
শ
লপ্রাদিকষ্টিভ ইকুযইপদমন্ট ( মুদের মাস্ক এবং একবার
বযবহারদযাগয েস্তানা) পদর সর্রীদর পডরের্দনর
শ
কাজষ্টি সম্পন্ন করদবন, সারাডেন র্দর তািঁরা
সরঞ্জাম পডরষ্কার করার জনয হযান্ড ওয়াইপ (হাত লমাোর কাপ়ি) ও হযান্ড সযাডনিাইজার বযবহার
করদবন
সমীক্ষকরা যেন এদস লপ ৌঁোদবন তেন তািঁরা, যাদক আমরা ‘পডরবতশনর্ী বা েৃর্যমান
আর্ংকার মূ যায়ন’ বড , লসই কাজষ্টি করদবন এবং যডে তািঁরা মদন কদরন লয লকাোও লকাদনা
আর্ংকা আদে তাহদ পডরের্নশ বন্ধ করদত পাদরন
সমীক্ষকদের বাড়িদত োকার সম্ভাবনা প্রায় 30 ডমডনদির মত, ডকন্তু বাড়ির ববডর্দিযর উপর ডনভশর
কদর হয়ত আপনার লব াদত তা তার লবডর্ হদত পাদর
পডরের্দনর
শ
আদগ সব PPE / সরঞ্জাম প্রস্তুত করার জনয এবং পডরের্দনর
শ
পদর সবডকেু
পডরষ্কার ও জীবােুমুক্ত করার জনয অনুগ্রহ কদর ডকেু সময় লেদবন
অনুগ্রহ কদর মনক্ষুন্ন হদবন না, ডকন্তু েুভাশ গযক্রদম আমাদের সমীক্ষকরা পডরের্দনর
শ
সময় পানীয় গ্রহে
করদত পাদরন না

পুনি:, স্পর্ করা
শ
পৃষ্ঠতদ র সংেযা কমাদনার জনয, আপনার স্থান লেদ়ি যাওয়ার সময়
সমীক্ষক লকানও েরজা বন্ধ করদবন না, তদব তারা কেন যাদবন লস সম্পদকশ আপনাদক
জানাদবন।
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