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કોિવડ મહામારીના અમારા પ્રવત�માન પ્રિતસાદના ભાગ�પે અમે બધા પ્રકારની િમલકતો પર ભૌિતક 
િનરી�ણો સાથે સંબંિધત જોખમોનુ ંસતત મૂલ્યાકંન કરીએ છીએ. 

અમારી િનરી�ણ પૂવ�ની બુિકંગની પ્રિક્રયા અને સાઇટ પર જોખમના ંગિતશીલ મૂલ્યાંકનોની (ડાયનેિમક િરસ્ક 
અસેસ્મન્ટ્સ) રચના એવી રીતે કરવામાં આવી છે, જથેી િમલકતોનાં િનરી�ણ સાથે સંબંિધત મકાનમાિલકો અને 
સવ�યરો પરનાં જોખમોને ઓળખવામાં અને હળવાં કરવામાં અમને મદદ મળે. 

િનરી�ણ માટેની શરતો 
િમલકતના કોઈ રહેવાસીઓને કોિવડ-19નાં લ�ણો ન હોય તો જ િનરી�ણ આગળ વધશે. આ અિભગમ 
િનરી�ણના બધા પ્રકારો - મૂલ્યાંકનો અને સવ�ને પણ લાગ ુપડે છે. 

જોખમનુ ંગિતશીલ મૂલ્યાંકન  
િમલકત પર આગમનના સમયે અમારા સવ�યર જોખમનંુ ગિતશીલ મૂલ્યાંકન કરશે અને િમલકત પર હાજર દરકે 
વ્યિ�ની સુર�ા અને સુખાકારી ન�ી કરવા માટે તમને થોડા પ્ર�ો પૂછી શકે છે. જો સવ�યરને જોખમનંુ અસ્વીકાય� 
સ્તર હોવાનંુ જણાય તો (દા.ત. સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ (સામાિજક અંતર)નો અભાવ) તો િનરી�ણ પડતંુ મકૂવામાં 
આવશે અને અન્ય તારીખ માટે ફરીથી બુિકંગ કરવામાં આવશે.  

િનરી�ણ પહેલાં અન ેદરિમયાન 
અપોઇન્ટમેન્ટની પુિ� કરવા માટે અમારા સવ�યર આવે તેની આશર ે30 િમિનટ પહેલાં તમારો સંપક�  કરશે. પ્રત્યેક 
િનરી�ણ પહેલાં, અમે ભારપૂવ�ક ભલામણ કરીએ છીએ કે અમારા સવ�યરો અને ઘરના બધા િનવાસીઓ થોડી 
િવશેષ તકેદારીઓ લે: 

 

કૃપા કરીને િમલકતની િનરી�ણ અવિધ દરિમયાન કોઈ પણ િબલાડી કે કૂતરાં તમારી સાથે રાખો અને 
જો શ� હોય તો બધાં બારી-બારણાં ખુલ્લાં રાખો. 

 

�ાર ેસવ�યર આવે ત્યાર ેિનરી�ણ કરવા દરિમયાન તમને સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ �ળવવાનંુ કહેવામાં 
આવી શકે છે. 

 

અમારા સવ�યર પાસે PPE અને સૅિનટાઇિઝંગ પ્રૉડ્ક્ટ્સ હશે. િનરી�ણની અવિધ દરિમયાન સવ�યર 
માસ્ક પહેર ેતેનાથી તમને વધુ સુગમતા લાગતી હોય તો કૃપા કરીને તેમને માસ્ક પહેરવાનંુ કહો. અમારા 
સવ�યર પણ ઘરના બધા િનવાસીઓને તેમ જ કરવાનંુ કહી શકે છે. 

 

�ાર ેસવ�યર આવે ત્યાર ેતેઓ અમે જનેે 'જોખમનંુ ગિતશીલ અથવા િવઝ્યુઅલ મૂલ્યાંકન' કહીએ 
છીએ તે કરશે અને જો કોઈ જોખમ જણાય તો તેઓ િનરી�ણ બંધ કરી શકે છે. 

 

સવ�યર લગભગ 30 િમિનટ માટે િમલકતની અંદર રહેશે, પરંતુ િમલકતની ખાિસયતના આધાર ેતમારી 
સાથે વધુ લાંબો સમય રહી શકે છે . 

 

િનરી�ણ પૂવ� બધા PPE/ ઉપકરણ તૈયાર કરવા માટે અને િનરી�ણ બાદ બધી વસ્તુની સફાઈ કરવા 
અને સૅિનટાઇઝ કરવા માટે કૃપા કરીને સવ�યરને સમય આપો. 

 

કૃપા કરીને ખોટંુ લગાડશો નિહ, પરંતુ દુભા�ગ્યે અમારા સવ�યરો િનરી�ણ દરિમયાન કોઈ પીણાં 
સ્વીકારી શકતા નથી. 
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