
व्यक्तिगत सुरक्षात्मक 
निम्न दिशषानििदेशहरू कोरोिषा भषाइरस (COVID-19) जस्षा 
रोगहरूबषाट आफूलषाई जोगषाउि िेल सलुिहरूको लषागग हो।.

कर्मचषारीलषाइ सुरक्क्त रषाख्न नतिीहरूलषाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण 
(पीपीई) प्रिषाि गिु्महोस।्  पीपीई प्रयोग गिषा्म अिुहषाररषा िछुि 
कर्मचषारीलषाई सल्षाह दिइिु पछ्म। पीपीई रषा निम्न कुरषाहरु सरषावेश: 

रषास्क: सब ैकर्मचषारीहरूले रषास्क लगषाउिु पछ्म  जसले िषाक र रुख सब ै
सरयरषा समू्ण्म रूपरषा ढषाक्दछ।.

• ग्षाहकहरूले सेवषाहरू प्रषाप्त गिषा्म अिुहषार रषास्क लगषाउिु पछ्म। यदि ग्षाहकसँग रषास्क छैि भिे, 
सलुिहरूले रषास्क प्रिषाि गि्म वषा बेचु् पछ्म।. 

• रषास्कको क्भत्ी भषाग िछोिुहोस।्.

• रषास्कको रुनि रेकअप ि लगषाउिुहोस्, दकिदक यसले रषास्कलषाई कर प्रभषावकषारी बिषाउि 
सकछ।.

• यदि तपषाईं चस्षा लगषाउिुहुनछ भिे, यो निश्चित गिु्महोस ्दक रषास्क टरक्क  र पूण्म रूपरषा तपषाईंको 
रुख र िषाकरषा दफट छ।.

• पुि:प्रयोग गि्म गरलिे अिुहषार रषास्क / अिुहषार ढषाके् कपडषाहरू प्रते्क पषालो पछछ धिुु पछ्म।

• अिुहषार ढषाके् कपडषाले रषास्क लगषाएको व्यक्तिलषाई सुरक्षा प्रिषाि गिदैि, तर रषास्क लगषाउिेको 
िश्जककषा रषानिसहरूलषाई सुरक्षा प्रिषाि गि्मछ।.

पनजषा: सब ैसेवषाहरूको लषागग दडस्ोजबेल िषाइदटरिल वषा ल्षाटेक्स पनजषा लगषाउिुहोस।्.

• एससटोि िषाइदटरिलले पनजषारषा प्षालहरू निम्त्षाउि सकछ, पोछलश रररूभर प्रयोग गिषा्म ल्षाटेक्स 
पनजषा लगषाउिुहोस।्. 

• कषारहरू पररवत्मि गिषा्म पनजषाहरू बिलिुहोस, वस्हुरू (सेल फोि, कम्प्टुर, कपडषा, ढोकषा 
ह्षान्डलहरू आदि) छोए पछछ।)

• यदि पनजषा च्षानतयो वषा प्षाल पययो भिे तरुुन् ैपररवत्मि गिु्महोस।्. 

• हषातरषा लगषाएको पनजषाले तपषाईंको आखँषा, िषाक, वषा रुख िछुिुहोस।.

• पनजषा प्रयोग गरेपछछ सध ैआफिो हषात सषाबुि र पषािीले धिुुहोस।्.

पुरै अिुहषार छोप्े पलषास्टिक: रषास्कको अनतररति, प्षास्टिक दडस्ोजेबल वषा पुिः प्रयोग योग्य पुरै 
अिुहषार छोप्े पलषास्टिक लगषाउिुहोस।्.
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इस्ोक्स: कर्मचषारीले प्रते्क पटक ियषा ग्षाहक छलिषा ियषा ँलषारो बषाहुलषा भएको इस्ोक 
लगषाउिु पछ्म। इस्ोक्स धिुु पछ्म  वषा सलुिहरूले फ्षाक् गरलिे इस्ोक्सको प्रयोगरषा 
नवचषार गि्म सक्दछि।्. 

कर्मचषारीकषा कपडषा: कर्मचषारीहरुले िुहषाएर,  लषारो बषाहुलषा भएको सफषा लुगषा लगषाएर  सलुिरषा 
आउिु पछ्म। कषार पछछ, कर्मचषारीले कपडषा पररवत्मि गिु्मपि्मछ, जतु्षा निकषालिुपिदेछ र 
कषारगिषा्म लगषाएको लुगषा र इस्ोक्स घररषा प्रवेश गिु्म असघ नतिीहरूले  झोलषारषा रषाख्नु पछ्म  र 
िुहषाउिु पछ्म। कषाररषा लगषाएको जतु्षा घर क्भत् िलगषाउिुहोस।.

आखँषा चश्षाहरू: तपषाईंको आखँषाको रक्षा गिु्महोस।् यदि तपषाईं चश्षा 
लगषाउिुहुनछ वषा पुरै अिुहषार छोप्े पलषास्टिक प्रयोग गिदै हुिुहुनछ भिे चश्षा 
आवश्यक पिदैि।.

• ग्षाहकहरूसँग अिुहषार धरै िश्जकको िलग्ुहोस।. 

• तपषाईंको आखँषा, िषाक, र रुख िछुिुहोस।.

• पुरै अिुहषार छोप्े पलषास्टिक, रषास्क र पुि: प्रयोग गि्म गरलिे चस्षाहरू सषाबुि पषािी धिुुहोस 
वषा दकटषाणरुदहत पषािु्महोस।.

• दडस्ोजबेल रषास्कहरू, पुरै अिुहषार छोपे् पलषास्टिक र कषार गिषा्म लगषाउिे (इस्ोक) लुगषा 
प्रते्क ससफ्ट पछछ ब्यबस्थित तररकषाले फ्षाकु् पछ्म।.

कपषाल: पुरै अिुहषार छोप्े पलषास्टिक, र चस्षा रषाम्ोसंग अिुहषाररषा लगषाउि सदकयोस भिेर  
कपषालको पछषाडी पोनिटेल लगषाउिुहोस।.

चश्षा: आखँषाको िषािीरषा लगषाउिे लेन्स िलगषाउिुहोस, 
दकिदक त्सले गिषा्म अिषावश्यक रुपरषा आखँषारषा 

नवक्शष्ट आवश्यकतषाहरूको लषागग कृपयषा तपषाईंको थिषािीय कषाउन्ी वषा शहर स्षास्थ्य 
दिशषानििदेशहरू जषाचँ गिु्महोस।्. 
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