
سے محفوظ رکھنے کے  ۱۹کُوِوڈ  ورجینیا نے کارکنوں کو 
 لئے مالزمت کی جگہ کے حفاظتی معیارات کو اپنالیا ہے

 

کو  حفاظتی معیارات نئےمالزمت کی جگہ کے ورجینیا نے کارکنوں کوکُورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لئے  

حفاظت کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیٔے اپنی صحت اور  ےلیئکارکنوں کو معاش کمانے کے" اپنالیا ہے۔

، خاص طور پر رواں وبائی امراض کے دوران ،" گورنر رالف نورتھم نے کہا۔ "وفاقی غیرعملی کے پیِش نظر، 

، کارکنوں کو ملک کی پہلی قابل اطالق کام کی جگہ کے لیٔے حفاظتی ضروریات کی تخلیق کرتے ۂوے  ،ورجینیا نے

محفوظ رکھنے کیلیٔے قدم بڑھایا ہے۔ ورجینیا کے لوگوں کو کام پر محفوظ رکھنا نہ صرف اس وائرس   سے ۱۹کُوِوڈ 

 کے پھیالؤ کو روکنے کا ایک نہایٔت اہم حصہ ہے ، بلکہ یہ ہماری معاشی بحالی کی کلید ہے اور یہ صحیح کام ہے۔" 

رڈ نے عارضی، ہنگامی معیارات کے ضابطہ بو ورجینیا کے محکمِہ مزدوری اور صنعت کے حفاظت اور صحت

 توقع ہے۔ جوالٔی کے ہفتے کے دوران عمل میں آنے کی 27منظوری دی جس کی 

 نئے اختیار کردہ معیارات کے تحت تمام مالکان کے لیٔے ضروری ہے کہ:

 رنا ہو اورسماجی فاصلے کے اقدامات اور چہرے کو ڈھانپنا الزمی بنأیں جب مالزمین کو گاہک کے چہرے کا سامنا ک •

 جب سماجی فاصلہ ممکن نہ ہو۔

زیادہ چھوئی جانے والی سطحوں کی باقائدہ صفائی کریں، بشمول غسل خانے اور مشترکہ استعمال کے اوزار اور  •

 سازوسامان۔

مالزمین کو اپنے ہاتھ دھونے کے لئے یا ہاتھوں کا سینیٹأیزر استعمال کرنے کے لیٔے آسان اور متواتر رسائی فراہم  •

 ریں۔ک

کے خطرے سے دوچار کرسکتے ہیں اور  ۱۹ن ممکنہ خطرات کا تعین کریں جو کُوِوڈ مالزمت کی جگہوں کے لیٔے اُ  •

 ن مالزمین کے لیٔے جو زیادہ خطرے میں ہوں ایک متعدی مرض کی تیاری اور جوابی عمل کا منصوبہ قائم کریں۔اُ 

 گھنٹے کے اندر تمام مالزمین کو مطلع کریں۔ 24اگرکسی ساتھی کارکن کی وائرس کی جانچ مثبت آئے تو  •

دن   ۱۰کے لٔیے مثبت ہیں  ۱۹ریاستی معیارات کے مطابق، وہ مالزمین جو یقینی طور پر یا جن کے لٔیے شبہ ہے کے وہ، کُوِوڈ 

محکمہ صحت   فیرفیکس کأونٹی کاتک کام پر واپس نہیں آسکتے یا جب تک ان کے جانچ کے دو متواتر نتیجے منفی نہ ہوں؛ تاہم 

 ، سی ڈی سی کے رہنما اصولوں کے مطابق اختیار کریں۔ کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ وقت کی بنیاد کا طرِزعمل کاروباری اداروں 

قوانین کے تحت یہ بھی ضروری ہے کہ اُن مالزمین کے لٔیےاضافی اقدامات کٔیے جایئں جن کو   ، سب سے پہلے - میں -اِن ملک  

 درجے کا یا زیادہ ہے۔ بیماری سے واسطہ درمیانی 

کمپنیوں کو درجہ بندی کرنی چاہیٔے کہ کرونا وائرس کے یقینی یا مشکوک ذرائع سے ممکنہ خطرہ کی بنیاد پر، 

 مالزمتیں بہت زیادہ، زیادہ، درمیانی اور کم ہیں۔

  



یا مشتبہ ذرائع سے خطرہ  یقینیبہت زیادہ خطرہ والی مالزمتوں میں وہ مالزمتیں شامل ہیں جو کارکنوں کو وائرس کے  •

 میں ڈالتی ہیں ، بشمول جسم میں نلکی داخل کرنے والے ڈاکٹراور لیب کے کارکن۔

ر رکھتی ہیں اور ان میں شامل  زیادہ خطرہ والی مالزمتیں وہ ہوتی ہیں جو مالزمین کو ممکنہ خطرہ سے چھ فٹ کے اند •

 کرنے والے۔  ہیں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن، فوراً پہنچنے والے اور تہجیز و تکفین

درمیانے درجے کے خطرہ والی مالزمتوں میں اساتذہ ، ڈے کیئر میں کام کرنے والے ، ریستوراں کے مالزمین ،  •

 اور نیل سیلون پر ذاتی نگہداشت کے مالزمین شامل ہیں۔ گروسری اسٹورز اور دیگر خوردہ کارکنان اور بال

کم خطرہ والے مالزمین وہ ہیں جن کا دوسرے مالزمین اور عوام کے ساتھ کم سے کم پیشہ ورانہ رابطہ ہوتا 
چھت  -سے -زریعے کم کیا جاسکتا ہے، جیسےکے زمینکے  اثرات کے خطروں کو ٹیلی ورک یا مادی طریقوں  ہے۔

 اوٹیں جیسے پلیکسی گالس۔تک کی مادی رک

اپنائے ہوئے مالزمت کی جگہ کےمعیارات، متعدی مرض کی تیاری اور جوابی عمل کے منصوبہ کے سانچے، اور  •

 پر شائع کئے جایئں گے۔ ورجینیا محکمِہ مزدوری اور صنعت کی ویب سائٹتربیئتی رہنمائی، دستیاب ہونے پر 

ک مستقل معیار سے بدلے جائیں یا نئے ہنگامی عارضی معیارات چھ مہینے تک برقرار رہیں گے، جب تک کہ ای 

 منسوخ کیئے جائیں۔

    321-800-(OSHA) 6742  یا وفاقی پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی انتظامیہ سے آن الئنکارکن، 

 پر فون کرکے شکایات درج کراسکتے ہیں۔ 

 

 


