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ތގެ
ނވީ ގޮ ު
ގއި ޢަމަލުކުރަ ް
ތދޭ ތަންތަނު ަ
ގން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަ ް
ޅ ެ
ޑ 19-އާއި ގު ި
ކޯވި ް
އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ނ
މގައި މިބަލި ފެތުރު ް
ބތަކެތީގެ ޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ު
ކ ޯ
ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އާ އާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ާ
މަދުކުރުމަށްޓަކާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މިއުސޫލަކީ
ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވުމުގައި ކުރަންވީ ކަންތައްތައް
ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ .ކޯވިޑް 19-ގެ ޙާލަތަށް ބަލައި މިމިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.

 .2ދާއިރާ


ނ
ނތަ ް
ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތަ ް



ޓ
ހޮޓާ ،ކެފޭ ރެސްޓޯރެން ް



ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރުން



ނ
ނށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރު ް
ނން އަނެއްތަ ަ
ކާބޯތަކެތި އެއްތަ ު



ނ
ކާބޯތަކެތި ރީޓެއިލް ކުރު ް



އ
ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މާރުކޭޓުތަ ް



ނ
ކެންޓީ ް

 .3ކާބޯތަކެއްޗާއި ކޯވިޑް19-
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް 19-ޖެހުމަށް މެދުވެރިވަނީ އެކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަކާ
ވތަ
ރ ބޭރުވާ ކުޅު ނު ަ
ވ މީހަކު ކެއްސާކިނބިހި އަޅާއި ު
ޖހިފައި ާ
ތތަކުންނެވެ .ކޯވިޑް 19-އަކީ ބަލި ެ
އޓާ ގޮ ް
ކަންކަން ބަހަ ް
އަރިދަފުހުގެ ޒަރީޢާއިން އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ .ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ގ
ނން އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި ކާބޯތަކެތީ ެ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުންވެސް ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަ ު
ނއެވެ.
ޓން ވާ ެ
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އާންމު ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހިފަހައް ަ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

 .4ރައްކާތެރިކަމާއެކުގައި ރެސްޓޯރަންޓް ،ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން:
(ހ) ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން:
މ
ނތްކަމުގައިވާނަ ަ
ހއްދަ އޮތްތޯ ކަށަވަރުކުރުންެ .
 ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ގަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ު
ދނުން.
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ި
ނޓްރޯލް ކުރުމާއި
އ ޕެސްޓް ކޮ ް
ނ ހުޅުވާނަމަ ތަނުގަ ި
ހ އަލު ް
އޓުމަށްފަ ު
ނދުކޮށްފައި ބެހެ ް
ދ ތަން ބަ ް
 ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ޭ
މުޅިތަން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން.
 އާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމުގައި ތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހެދުން.
ސ
ތނުގެ ހިރާ ް
ށ އެތަން ަ
ގއި ކޯވިޑް19-ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭގޮތަ ް
ނތަނު ަ
ދ ތަ ް
 ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ޭ
ނޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
ނނަ ް
ދެނެގަނެ ޚިދުމަތްތަކަށް ގެ ް
ސ
 ފުޑް ސޭފްޓީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމަކަށް ސަރޓިފައި ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެފަދަ ތަންތަނުގެ ހެސަޕް ނުވަތަ އެނޫންވެ ް
ނޖްމެންޓް ޕްލޭންތަކުގައި ކޯވިޑްގެ ކަންކަން ހިމެނުން.
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މެ ޭ
ހއްޓުން.
ތށް ބެ ެ
ތގެ މަޢުލޫމާތު ފެންނަ ގޮ ަ
 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮ ު
ލން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް،
 މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅޭގޮތުން (ބަލިޖެހޭ ގޮތް ،ބަ ި
ބަލިވެއްޖެނަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ،މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފަދަ )
މަޢުލޫމާތު ދީ ތަމްރީނު ކުރުން.
ގ މަސައްކަތުގެ ތާވަލް ހެދުން.
ތށް މުވައްޒަފުން ެ
ނ ބެހެއްޓޭނެ ގޮ ަ
 މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމި ް
 މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާ ކޮންޓެކްޓްވުން މަދުކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ޚިދުމަތް
ތށް
ގން ނުދާގޮ ަ
އލި ެ
ކބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ގެ ް
ނ މަދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ާ
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފު ް
މިކަންކަން ރޭވުން .މިސާލު:
.1

އެކީގައި ބައްދަލުވާ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ޑިއުޓީއަށް މުވައްޒަފުން
ބަހާލުން.

 .2އެއް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނާ އެހެން ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުން ބައްދަލުވާ މިންވަރު
ޓ ބަދަލުވާއިރު އެގްރޫޕް
ފ ް
މސައްކަތް ކުރާ ސްޓާފުން ޝި ް
ކުޑަ ކުރުމަށް ،ޝިފްޓްތަކުގައި ަ
ލ ކުރުން.
އެއްކޮށް އަނެއް ޑިއުޓީއަށް ބަދަ ު
ށ
ގތަ ް
ބއްދަލު ނުވާނެ ޮ
ގއި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ަ
 .3ޑެލިވަރީ ސްޓާފުންނާއި ބަދިގޭ ަ
މން ޑެލިވަރީ ސްޓާފުން
ޑެލިވަރީއަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި ވަކި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓު ު
އައިސް ނެގުން)

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

 .4ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ތަނުގެ ފްލޯރ އޭރިއާ  ،ގޮޑި
މޭޒު އަދި ޢާއްމުކޮށް އަތްލާ އުޅޭ ތަންތަން ( ދޮރުގެ އަތްގަޑު ،ސިންކު އިސްކުރު،
ތންތަން ،ފްރިޖް އަދި ޑީޕް ފްރީޒަރގެ އަތްގަޑު އަދި
ފާޚާނާއެއް ހުންނަނަމަ އެފަދަ ަ
މަސައްކަތްކުރާ އޭރިޔާގެ ޓޭބަލް ޓޮޕް ފަދަ ތަންތަން) ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމުގެ
ތާވަލެއް ހެދުން.
ރން ފަދަ މަސައްކަތުގެ
ނޓު ،އޭޕް ަ
 .5މާސްކު ،އިސްތަށިގަނޑު ނިވާކުރަން ބޭނުންކުރާ ެ
ނން.
މވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު
މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ު

(ށ) މުވައްޒަފުގެ ޞިއްޙަތާއި އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަން:


ވ
ދ ބަލިޖެހިފައި ާ
ކޯވިޑް 19-ގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ނުވަތަ ރޯގާޖެހި ކެއްސާނަމަ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުން .އަ ި
ތށް
ހރިވެހުރެ ސުޕަވައިޒަރަށް އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާ ަ
ނ މަސައްކަތަށް ނުނެރުން .އެކަ ެ
ވފައިވާ މީހު ް
މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ެ
އަންގާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.



އގައި ސާފުތާހިރުކޮށް ތިބުން.
މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މުވައްޒަފުން ،ސާފުތާހިރު ހެދުމެ ް



ކޯވިޑް 19-ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން.



ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުން .އަދި މާސްކް
ބޭނުންކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.

)ނ) ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން


ށ
އޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ރަގަޅަ ް
މށްޓަކައި ަ
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ކޯވިޑް 19-ފެތުރުން ހުއްޓުވު ަ
އޓުން.
ފންނަ ގޮތަށް ލިޔެފައި ބަހެ ް
ނށް ެ
ބަޔާންކޮށްދީ ،މުވައްޒަފުން ަ



އޓުން.
ގތަށް ބެހެ ް
ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތްތަކާއި ކަސްޓަމަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފެންނަ ޮ



ވވޭނެ އިންތިޒާމު
ދ ެ
ހއްޓުމަށްޓަކައި ރަނގަޅަށް އަތް ޮ
ގއި އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެ ެ
ތނު ަ
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ަ
ދނުކެނޑި ލިބެން ހުރުން.
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި އަތްދޮވުމަށް ސައިބޯނި ފަދަ ތަކެތި މެ ު



ކޯވިޑް 19-ގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި ޝީޝާ އަދި ވޭޕް ފަދަ
ރން މަނާ ކުރުން.
އީ ސިނގެރޭޓް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކު ު



ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ '  5ކީސް ޓު ސޭފަރ ފުޑް' އާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



ނތަނުގައި ކަސްޓަމަރުން އަމިއްލައަށް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސާރވް ކުރުމަށް ވަކި މުވައްޒަފަކު/މުވައްޒަފުން
ބުފޭ ފަދަ ތަ ް
ކަނޑައަޅާފަ ބެހެއްޓުން .އަދި އޭނާ އަންގި ލައްވާ މާސްކުއަޅައި ގެން ހުރުން.



ވނީ ކްލިންގ ފިލްމް ފަދަ
ކށްފައި ނުހުންނަ ޝެލްފެއްގައި ބަހައްޓާއިރު ހުންނަން ަ
ބޭކަރީގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދު ޮ
އ
ފ ި
ނދު ނުކުރާނަމަ ބަންދުކޮށް ަ
އެއްޗަކުން ނުވަތަ ފުޑް ގްރޭޑް ރެޕަކުން ބަންދުކޮށްފައެވެ .ބޭކަރީ އުފެއްދުން ބަ ް
ބހެއްޓުން.
ހުންނަ ބިއްލޫރި ޝެލްފެއްގައި ެ



އެއްވަގުތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަށް ތަނުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މިންވަރު
މަދުކުރުން.



ލ ކުރާއިރު އަދި
ދ ު
ލމުގެ ކުރިންނާއި އަންގި ބަ ަ
އންގި ު
ނގި ބޭނުން ކުރާނަމަ ަ
ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތުގައި އަ ް
ބނި ލައިގެން އަތް ދޮވުން.
ބޭލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ސައި ޯ



ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާން ލައްވައިގެން ހުންނަ އަންގިއާއެކު ފްރިޖުގެ ދޮރުހުޅުވުން ޑަސްބިންގެ މަތިނެގުން ފަދަ
ކތި ގެންގުޅުމުގެ
ކބޯތަ ެ
ގޅަށް އަތްދޮވެގެން ނޫނީ ާ
ރނަ ަ
މށްފަހު ސައިބޯނި ލައިގެން ަ
ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އަންގި ބޭލު ަ
މަސައްކަތް ނުކުރުން.



ތނުލުން.
ގ ލައްވައިގެން ހުރެ މޫނުގައި އަތްލުމާއި ،ނޭފަތާއި އަނގައިގާ އަ ް
ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ މީހުން އަން ި



ތ އަންގި ސެނިޓައިޒްކުރުން.
އަންގިލައްވާ ކަމުގައިވާނަމަ އަންގި އަވަހަށް ބަދަލުކުރުން .ނުވަ ަ

މދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް
(ރ) ބަލިވެ އުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ެ


ތއް ހުރި މީހަކު
ގންފަދަ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލީގެ އަލާމާ ެ
ކޯވިޑް19-ގެ އަލާމާތެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭރަށް ހިން ު
ނ
މަސައްކަތަށް ނުނެރުން .މިފަދަ އަލާމާތެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ބެލު ް
(ސުޕަވައިޒަރު)



ށ
ނ ހިމެނޭގޮތަ ް
ކންކަ ް
ތދޭ ތަނުގައި ތިރީގައިވާ ަ
ތ ޚިދުމަ ް
ލ ކުރާނެ އުސޫލެއް ކާބޯތަކެ ި
އ މެދު ޢަމަ ު
ބަލިމީހުންނާ ި
ކަނަޑައަޅާފައިވާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 oމުވައްޒަފު ބަލިވުމުން ރިޕޯޓު ކުރާނެ ގޮތް
ވޒީފާއަށް ނެރޭނެގޮތް
 oބަލި ރަގަނޅުވުމުން އަނބުރާ ަ
 oމި އުސޫލަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ނ
މނު ް
މ އަންގާނެ ގޮތްތަށް ހި ެ
 oބަލިވުމުން މަސައްކަތަށް ނުނިކު ެ



މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ކޯވިޑް19-އިގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ވަކިން
އެކަހެރި ކޮށް ފްލޫ ކްލިނިކަށް ފޮނުވުން .އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ.އަށް ( )1676އަށް ރިޕޯރޓް ކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ދޭ
އަދި ޢާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



އއި ޢާއްމުކޮށް އަތްލާ ތަންތަނާއި ފޯނު ފަދަ ތަކެތި
އޖެނަމަ އޭނާ ބޭނުންކުރި ފާޚާނަ ާ
ބަލިޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ފެނި ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން.



ނ ()close contacts
މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެއްޖެނަމަ އޭނާއާއި އެންމެ ގާތުން އުޅުނު މީހު ް
ޓށްވުރެ ކައިރީގައި  15މިނެއްޓަށް ވުރެ ގިނައިރު
ފ ަ
މިސާލަކަށް އޭނާއާއި ގައިގޯޅިވެ އުޅެފައިވާ މީހުން ،އޭނާއާއި ޫ 3
ހޑުފަދަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައްތައް ،އެޗް.ޕީ.އޭ އަށް ގުޅާ މަޢުލޫމާތު
ހޭދަކޮށްފައިވާ މީހުން ،އޭނާގެ ޮ
ރން
ހިއްސާކުރުން .އަދި އެޖެންސީން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކު ު



ފައްސިވިމީހާއާއި ކޮންޓެކްޓުން ކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ މީހުން ،ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
ނގެ ވެރި ފަރާތުން ހަމަޖެއްސުން .އަދި ކަރަންޓީނު
ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީނުގައި ބޭތިއްބުމުގެ އިންތިޒާމް ތަ ު
އސުން.
ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކެއިން ބުއިމާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެ ް

 .5ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނުން އުފުލުމާއި ޑެލިވަރީ ކުރުން


ވރީ ކުރާމީހުން،
އހެން ޑެލި ަ
ކރާ ފަރާތްތައް ނޫން ެ
ގ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތް ު
ޑްރައިވަރުން ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީ ެ
އެތަނުގެ އެތެރެއަށް ނުވަނުން.



ށ
ޑްރައިވަރުގެ އަތް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން .މިގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަނަ ް
ތ ސެނިޓައިޒަރ އިން އަތް ސާފު ކުރުން.
ފޯރުކޮށްދޭނަމަ އަތް ރަނގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން ދޮވުން ،ނުވަ ަ



ލލާ އެއްޗަކުން.
އ ހުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއް ާ
ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ބަންދުކޮށްފަ ި
އެހެންނޫންނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.



ކށަވަރު ކުރުން.
ހލުންތެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ަ
ޑެލިވަރީ ކުރާ މީހާއަކީ ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބި ޭ
ނ  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން
ވން މަދުވެގެ ް
މާސްކް އެޅުން ގިނަގިނައިން ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮ ު
ދިނުން.



ޑްރައިވަރު އަދި ޑެލިވަރީ ކުރާފަރާތް އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން.



މ
ދވެވޭނެ ނުވަތަ ސެނިޓައިޒް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާ ް
ނތަންތަނުގައި މުވައްޒަފުން އަތް ޮ
ހން ަ
ކާބޯތަކެތި ގުދަން ކޮށްފައި ު
ހަމަޖައްސާފައި ހުރުން.

 .6ކާބޯތަކެތި ރީޓެއިލް ކުރާފަރާތްތައް
ކވިޑް 19-ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު
ތނަކުން ޯ
ތކެތި ރީޓެއިލްކުރާ ަ
ބ ަ
ޓނަމަ ކާ ޯ
އާއްމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައް ާ
ކުޑަކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



ޑ
ނތްނަމަ ހޭން ް
ނ ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން .އަތް ދޮވެވެން ެ
ކާބޯތަކެތީގައި އަތްލުމުގެ ކުރި ް
އތް ސާފު ކުރުން.
ސެނިޓައިޒާރ ބޭނުން ކޮށްގެން ަ



ތށިތައްޓަށް އަޅާ ކޮންމެ މީހަކު އައިސް ޓޮންގު
ފިހާރަތަކުގައި ގޭގެއިން ގެންނަ ތަކެތި ވިއްކަން ބަހައްޓާނަމަ ަ
އމީ މިންގަޑުތަކާ
ކން ޕެކްކޮށް ލޭބަލް ކުރުމުގެ ގަ ު
ގމަށް ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ވަ ި
ބޭޏުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ނެ ު
ޓން.
ނނަ ތކެތި ވިއްކަން ބެހެއް ު
ހ ް
އެއް ގޮތަށް ލޭބަލް ކޮށްފައި ު



ނ
ތނެއް އެނގޭ ެ
ކތި ގެނައި ަ
ހއްޓުން .އަދި އެތަ ެ
ވަކިވަކިން ޕެކް ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ ސާރވްކުރުމަށް މީހަކު ބެ ެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



ތ ޑިޓާޖެންޓެއް
ބނި ފެން ނުވަ ަ
ތލާތަންތަން ސައި ޯ
ފރިޖުގެ ދޮރުފަދަ ގިނަގިނައިން އަ ް
ދޮރުގެ އަތްގަނޑު ،ކައުންޓަރުް ،
ގން ސާފު ކުރުން.
ބޭނުންކޮށް ެ



ނ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ
ހ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ކޯވިޑް 19-ގެ ޢަލާމާތްތަކާއި ރައްކާތެރިވާ ޭ
ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރި ާ
ނތެރި ކުރުން .އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ .ގެ އެންގުންތަކާއި އާންމު ކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން
ގޮތުން ހޭލު ް



މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ކޯވިޑް19-ގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަވަހަށް ވެރިފަރާތާއި އެޗްޕީއޭ އަށް އެންގުން .އަދި
ހށް ފޮނުވުން.
މުވައްޒަފު ފްލޫ ކްލިނިކަށް އަވަ ަ



ނގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައި ދުރުމިން ބެހެއްޓުން.
ތ ު
ކާބޯތަކެތި ރީޓެއިލް ކުރާ ތަން ަ



ރ
އތައް ކަށަވަ ު
އކާތެރިވުމަށް ތިރީގައިވާ ކަންތަ ް
ގ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުން ރަ ް
ކޯވިޑް 19-އިން ތަނު ެ
ކުރަންވާނެއެވެ.
ނމީހުންގެ
ވން ަ
ނށް އެއްވަގުތެއްގައި ަ
މށް ތަ ަ
ގން  3ފޫޓޫގެ ގައި ދުރުކަން ދެމެހެއްޓު ަ
 oތޮއްޖެހުން ކުޑަކޮށް މަދުވެ ެ
އަދަދު ކޮންޓްރޯލު ކުރުން.
ނ
ލތިމާސްކޮށް ތަނު ް
ތރެއަށް ނުވަނުމަށް އި ް
ތނުގެ އެ ެ
ގ އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ަ
 oބަލިވެއުޅޭނަމަ ނުވަތަ ކޯވިޑްެ 19-
ރން.
ނގޮތަށް ނޯޓިސް ހަރުކޮށްފައި ހު ު
ބޭރުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފެން ަ
ފއި ހުރުން .ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 oއަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހި ަ
އތްލާ ނުހެދުމަށް
ވ އެއްޗެއްގައި މެނުވީ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ތަކެތީގައި ަ
ބނުން ާ
 oކަސްޓަމަރުން ނަގަން ޭ
ބާރުއެޅުން.
ފލޯރގައި މާރކުކުރުން.
 oފިހާރައިގެ ކިޔުގައި މަޑުކުރެވޭނެ ޕޮއިންޓްތައް އިނގޭނެ ގޮތަށް ް
 oފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ކއުންޓަރު ސިޑި ،ރެއިލިންގ ފަދަ ތަންތަން)
 oފިހާރާގައި ހުންނަ ގިނަގިނައިން އަތްލެވޭ ތަންތަން (ދޮރުގެ ތަޅުަ ،
ނންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން.
ނޓް ބޭ ު
މަދުވެގެން  2ފަހަރ ސައިބޯނި ފެނުން ނުވަތަ ޑިޓަރޖެ ް
ކންމެ ދުވަހެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ސައިބޯނި
 oޝޮޕިންގ ޓްރޯލީ ނުވަތަ ބާސްކެޓް ބޭނުންކުރާ ތަންތަންނަމަ ޮ
ސފުކުރުން.
ފޮތިގަނޑަކުން އަތްގަނޑުތައް ާ
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

ޓން.
ބހެއްޓޭނަމަ ދޮރުހުޅުވާފައި ބެހެއް ު
ބހެއްޓުން ނުވަތަ ދޮރުހުޅުވާފައި ެ
 oއަމިއްލައަށް ދޮރުހުޅުވޭ ގޮތަށް ެ

 .7ކާބޯތަކެތި ވިއްކާމާރުކޭޓު


ހމަޖެއްސުން.
މާރުކޭޓު ތަކުގައި ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ަ



ތނުގައި ހަމަޖެއްސުން.
ނ އިންތިޒާމް ަ
ނ ބެހެއްޓޭ ެ
ނ މަދުވެގެން  3ފޫޓޫގެ ގައިދުރުމި ް
މާރުކޭޓަށް ވަންނަ ކަސްޓަމަރު ް



މާރުކޭޓުގައި މަސް ބަންދުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުން.



މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރުން.
 oގިނަގިނައިން ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން ނުވަތަ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަތް
ސާފުކުރުން.
ސއްކަތަށް
ވލުމަށް އުނދަގޫވުން ފަދަ) މަ ަ
 oކޯވިޑް19-ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް (ހުން ހުރުން ،ކެއްސުން ،ނޭ ާ
ށ ދެއްކުމާއި ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުން.
ކ ް
ނުނިކުތުން .އަދި ފްލޫ ކްލިނި ަ
 oމާރުކޭޓު ގޮޅީގައި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ނލުން.
މދުކުރުމާއި އަތް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށްގެން މެނުވީ ތަކެތީގައި އަތް ު
 oތަކެތީގައި އަތްލުން ވީހާވެސް ަ
ބރުއެޅުން.
ތކެތީގައި މެނުވީ އަތް ނުލުމަށް ާ
 oކަސްޓަމަރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ަ
 oމަސައްކަތުގަޑީގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް19-ގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން 1676
ވ
ޖހިފައި ާ
ފނުވުން .އަދި ެ
ނކަށް އަވަހަށް ޮ
އަށް ގުޅާ އެޗް.ޕީ.އޭ .އަށް އެންގުން ،އަދި އެމީހަކު ފްލޫ ކްލި ި
މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓަށް ވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމާއި މިމައުލޫމާތު އެޗް.ޕީ.އޭ .އާއި ހިއްސާ
ކުރުން.
 oފައިސާ ބަލައި ގަތުމުގައި ވީވަރަކުން ކޭޝްލަސް ޕޭމަންޓް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 .8ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ނ
ނތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަ ް
ފރުކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަ ް
ތ ޯ
ކބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަ ް
ދންނަށް ާ
މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކިޔަވާ ކު ި
ވާނެއެވެ.


ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މާސްކް އަޅައިގެން ސާފު ތާހިރު ހެދުމެއްގައި ސާފުތާހިރުކޮށް ތިބުން.



ތަނާއި ތަނުގައި ގެންގުޅޭ އާލާތްތައް ދޮވެސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ ލިޔެވި މުވައްޒަފުން
އަހުލުވެރި ކުރުން.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



ޓ
ވތަ ޑިޓާޖަން ް
ފނުން ނު ަ
ކރުން (ސައިބޯނި ެ
ތން އަބަދުވެސް ސާފު ު
ވ ތަން ަ
އން އަތްލެ ޭ
ތަނުގައި ގިނަގިނަ ި
ގން)
ބޭނުންކޮށް ެ



ނ
ފޓުގެ ދުރުމި ް
ނކަކާއި ދެމެދު މަދުވެގެން ޫ 3
މަސައްކަތް ކުރުމުގައާއި ކާން އިށީނދެގެން ތިބޭއިރު އެކަކު އަ ެ
ބހައްޓާފައި ހުރުން.
ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް މޭޒާއި ގޮނޑި ަ



އދަދު ފެންނަ ގޮތަށް ދޮރުމަތީގައި ބެހެއްޓުން.
ކެންޓީނަށް އެއްފަހާރާ ވަދެވޭނެ ަ



ނނަގޮތަށް ތަނުގައި ބެހެއްޓުން.
ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ފެ ް



އަމިއްލައަށް ސާވް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސާވް ކުރުމަށް ވަކި މީހަކު ކަނޑައަޅާފައި ބެހެއްޓުން.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:

