સુરક્ષા અને સુખાર્કારીનુિં ઘોષણાપત્ર
COVID મહામારી સામેના અમારા હાલનાિં પ્રર્તભાવના ભાગરૂપે, અમે તમામ પ્રર્કારની ર્મલર્કતનાિં ભૌર્તર્ક
ર્નરીક્ષણો સાથે સિંલગ્ન જોખમોનુિં સતત આર્કલન ર્કરી રહ્યા છીએ.
અમારી નિરીક્ષણ પૂર્વેિી બૂર્ર્કિં ગ પ્રર્િયા અિે ઓિસાઇટ ડાયનેર્મર્ક ર્રસ્ર્ક અસેસમેન્્સ ઘરમાાં રહેતા લોકો અિે
સાંપનિ નિરીક્ષણ સાથે સાંલગ્ન સર્વેક્ષકો માટે િાાં જોખમોિે ઓળખર્વામાાં અિે ઘટાડર્વામાાં મદદ કરર્વા માટે રચાયેલ છે.

ર્નરીક્ષણ માર્ટે ની શરતો

આપણે એર્વો આગ્રહ રાખર્વો જરૂરી છે કે પ્રનિયા હાથ ધરર્વાિી પૂર્વાાયોનજત મુલાકાત ર્વખતે, ર્નરીક્ષણની અવર્િ
દરર્મયાન તમામ ર્મલર્કતો ખાલી જ હોય. આ અનિગમ તમામ પ્રકારોિાાં નિરીક્ષણમાાં લાગુ પડે છે - મૂલયાાંકિો
અિે સર્વેક્ષણોમાાં.

ડાયનેર્મર્ક ર્રસ્ર્ક અસેસમેન્ર્ટ

નમલકત પર પહોાંચ્યા બાદ, અમારા સર્વેક્ષક ડાયિેનમક નરસ્ક અસેસમેન્ટ હાથ ધરશે અિે નમલકત પર રહેતા દરેક
જણિી સલામતી અિે સુખાકારી નિધાાનરત કરર્વા તમિે કે ટલાક પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. જો સર્વેક્ષકિે અસ્ર્વીકાયા સ્તરિુાં
જોખમ (દા.ત. સામાનજક અાંતરિો અિાર્વ) જણાય તો, નિરીક્ષણ અટકાર્વી દે ર્વામાાં આર્વશે અિે બીજી તારીખ માટે
ફરીથી િોાંધર્વામાાં આર્વશે.

આ ર્નરીક્ષણ પૂવે

દરેક નિરીક્ષણ પૂર્વે, અમે અમારા સર્વેક્ષકો અિે ઘરમાાં રહેતા તમામ લોકોિે થોડીક ર્વધારાિી સાર્વચેતીઓ રાખર્વા
માટે કહીશુ:ાં
અમારા સર્વેયર અપોઇન્ટમેન્ટિી પુનિ કરર્વા માટે તેઓ આર્વે તે પહેલાાં આશરે 30 નમનિટ પહેલાાં
તમારો સાંપકા કરશે. તમિે પુનિ આપર્વાિુાં કહેર્વામાાં આર્વશે કે નિરીક્ષણિી અર્વનધ દરનમયાિ નમલકત
ખાલી કરર્વામાાં આર્વી હશે
સર્વેક્ષક આર્વે તે પહેલાાં, જો શક્ય હોય તો, તમામ બારીઓ ખોલીિે નમલકતમાાં હર્વાિી અર્વરજર્વર
રાખો
જેિે અડર્વામાાં આર્વે તેર્વી સપાટીઓિી સાંખ્ યા ઓછી કરર્વા માટે :
• અાંદરિાાં અિે બહારિાાં બારણાાંિાાં બધાાં હૅન્ડલો લૂછીિે સ્ર્વચ્છ કરર્વાિા રહેશે
• બધાાં બારણાાં અિે લૉફ્ટ હૅચીઝ ખોલર્વાિાાં રહેશ,ે જેમાાં દાદરા િીચેિા કબાટ અિે હર્વાિા
સાંપકા માાં આર્વતા કબાટિો પણ સમાર્વેશ થાય છે
• બધા રૂમોમાાં લાઇટો ઑિ કરર્વાિી રહેશ.ે
કૃ પા કરીિે નમલકતિા નિરીક્ષણિા અર્વનધ માટે કોઈ પણ નબલાડીઓ કે કૂ તરાાં તમારી સાથે રાખો
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ર્નરીક્ષણ દરર્મયાન
જ્યારે સર્વેક્ષક આર્વે ત્યારે, તમિે નમલકતિી બહાર જર્વાિુાં , બે મીટરિા સામાનજક અાંતરિાાં નિયમિુાં
પાલિ કરર્વાિુ,ાં અિે તમામ સમયે ચહેરા પર આર્વરણ રાખર્વાિુાં કહેર્વાશે
અમારા સર્વેક્ષક PPE અથર્વા વ્યનિગત સુરક્ષાત્મક સાધિ (ફે સ માસ્ક અિે નડસ્પોઝે બલ હાથમોજા)
પહેરીિે િૌનતક નિરીક્ષણ પૂણા કરશે, સાધિો સાફ કરર્વા માટે હેન્ડ ર્વાઇપ્સિો ઉપયોગ કરશે અિે
આખો નદર્વસ હેન્ડ સેનિટાઇઝરિો ઉપયોગ કરશે
સર્વેક્ષક જ્યારે તેઓ આર્વે ત્યારે અમે જેિે ‘ડાયિેનમક અથર્વા નર્વઝ્યુઅલ નરસ્ક અસેસમેન્ટ’ કહીએ છીએ
તે હાથ ધરશે અિે જો તેઓિે લાગશે કે કોઇપણ જોખમ છે તો તેઓ નિરીક્ષણ બાંધ કરી શકે છે
સર્વેક્ષક લગિગ 30 નમનિટ સુધી નમલકત પર રહેર્વાિી સાંિાર્વિા હોય છે પરાં તુ નમલકતિી
લાક્ષનણકતાઓિે આધારે તેઓ તમારી સાથે ર્વધુ લાાંબો સમય રહી શકે છે
મહેરબાિી કરીિે સર્વેક્ષકિે નિરીક્ષણ પૂર્વે તમામ PPE / સાધિો તૈયાર કરર્વા અિે નિરીક્ષણ બાદ દરેક
ર્વસ્તુિે સાફ કરર્વા અિે સેનિટાઇઝ કરર્વા માટે સમય આપશો
મહેરબાિી કરી ખોટુાં િ લગાડતા પરાં તુ કમિસીબે, અમારા સર્વેક્ષકો નિરીક્ષણ દરનમયાિ પીણાાંઓિો સ્ર્વીકાર
કરી શકતા િથી

ફરીથી, જે સપાટીઓિે અડર્વામાાં આર્વે તેિી સાંખ્ યા ઓછી કરર્વા માટે સર્વેયર તમારી નમલકતમાાંથી
બહાર જતી ર્વખતે કોઈ બારણાાં બાંધ કરશે િનહ, પરાં તુ તેઓ જ્યારે બહાર જાય ત્યારે તમિે જાણ કરશે.
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