ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި،
އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން އަދި
ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަން

1

އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް

2

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ދުނިޔޭގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19-ރޯގާއާ
ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އަޅާފައިވާ
ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ،އައު އާންމު ޙާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލް ޙާލަތުގައި ،ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި ،އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ
ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،މި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުން އަދި އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތް
ބޔާންކުރާ އުސޫލުއެވެ.
ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ަ

)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ' ،ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި ،އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ
ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން އަދި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން
ބޔާންކުރާ އުސޫލު' އެވެ.
އަންނަ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ަ

އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ މިހާލަތުގައި ،އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ޙާޟިރުވެ

ހުޅުވުމާއި ،ރަސްމީ

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ގަނޑި އަދި

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،މަސައްކަތްތައް

މުވައްޒަފުންގެ

ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގައިގޯޅިވުން (ކޮންޓެކްޓް) ކުޑަކުރެވޭނެފަދަ ނިޒާމެއް

މަސައްކަތްތައް

ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތީން ،އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

ރާއްވާފައިވާ ގޮތް

ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

މުވައްޒަފުންގެ

ޞިއްޙީ

ރައްކާތެރިކަމަށް

އިސްކަންދީގެން

އައު އާންމު ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގައިގޯޅިވުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ
ބހާލައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކުން ގްރޫޕް
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ަ
ބދަލުވާގޮތަށެވެ .އެއް ގްރޫޕް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ،ދެވަނަ ގްރޫޕް
ަ
ބގެންނެވެ .މި ދެ ގްރޫޕުގެ ދެމެދުގައި އެއްވެސް ފިޒިކަލް
މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި ތި ެ
ކޮންޓެކްޓެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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(ށ)

އައު އާންމު ޙާލަތުގައި އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  8:00އިން
ބގެން މަސައްކަތްކުރާނެ
މެންދުރުފަހު  15:00އެވެ .މިގޮތުން ،އޮފީހަށް ހާޞިރުވެ ތި ެ
ބކީ ދެ ގަނޑިއިރު
ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  8:00އިން މެންދުރު  13:00އެވެ .އަދިާ ،
ބގެންނެވެ .ގަވާއިދުން ޗުއްޓީއެއްގައި ނުވަތަ
މަސައްކަތް ކުރާނީ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތި ެ
ބ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ،އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ހެނދުނު
ސަލާމުގައި ތި ޭ
ބންވާނެއެވެ.
 8:00އިން މެންދުރުފަހު  15:00އަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ޤާއިމުވެ ތި ެ

(ނ) މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ،އުމުރުން  60އަހަރުން ދޮށީ ޢުމުރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި،
ބޑުކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކޮވިޑް19-ގެ ނުރައްކާ ޮ
ބގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޞިރުނުވެ ،ގޭގައި ތި ެ
ބގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
އެދޭނަމަ ،ގޭގައި ތި ެ
ބނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ވީވަރަކުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ،ލިޔެ
(ރ) އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޭ
ބނުން ކުރަންވާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި އެވެ.
ކިޔުންތަކުގައި ވީ ވަރަކުން ޭ
(ބ)

ބއްވޭނެ އިންތިޒާމް
ބއްދަލުވުންތައް ވީ ވަރަކުން އޮންލައިންކޮށް ޭ
ބއްވާ ަ
އޮތޯރިޓީން ާ
ބގެން
ބއިވެރިން  3ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ތި ެ
ބއްދަލުވުމުގެ ަ
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .ނުވަތަަ ،
ބއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ޭ

(ޅ)

މި ހާލަތުގައި ،އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާޢަވެގެން
ބއްވާ
ާ

ބޑެތި
ޮ

ބއްދަލުވުންތައް
ަ

ބއްވުމާއި،
ނު ޭ

ކޮންމެހެން

ބއްވަންޖެހޭ
ާ

މިފަދަ

ބނުންކޮށްގެން
ބއްދަލުވުންތައް ،ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ޭ
ަ
ބއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ޭ
ފްލޫ މެނޭޖަރ

3

(ހ)

ކަނޑައަޅުން

އޮތޯރިޓީގެ 'ފްލޫ މެނޭޖަރ'އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ،ކޯޕަރޭޓް
ބލިވާ ޙާލަތުގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތު
އެފެއާރޒް އަޙުމަދު މުސްޢިދުއެވެ .މި މުވައްޒަފު ަ
އަދާކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފުންނަށް
އަންގާނެއެވެ.

(ށ)

އޮތޯރިޓީގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަން ކަށަވަރުކޮށް ،މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން

2
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ސީ.އީ.އޯ ،މުވައްޒަފުން އަދި އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ފްލޫ
މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ

4

އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ ޢަލާމާތްތައް ކަމަށް ހެލްތް

އެއްވެސް އަލާމާތެއް

ބޔާންކުރާ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންގައި ަ

ބއިން
މުވައްޒަފެއްގެ ކި ަ

ބއިން ފެނިއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މުވައްޒަފެއްގެ ކި ަ

ފެނިއްޖެނަމަ އަމަލު
ކުރާނެ ގޮތް

(ހ)

އަލާމާތް ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ،އެ މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ވަކިން
ޓްރެއިންގ ހޯލްގައި އެކަހެރިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން
ބއިން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ގުޅައި އެންގުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފުގެ ކި ަ
ބލައި ފްލޫ ކްލިނިކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ބޑުމިނަށް ަ
ފެނުނު އަލާމާތުގެ ކުޑަ ޮ

(ށ)

ބލައި ،އެއީ ،އެމަރޖެންސީ
ބޑުމިނަށް ަ
ބއިން ފެންނަ އަލާމާތުގެ ކުޑަ ޮ
މުވައްޒަފުގެ ކި ަ
ބއުލަންސްއަށް ގުޅައި،
ޙާލަތެއްނަމަ( ،މިސާލަކަށް ނޭވާ ލުމަށް ދަތިވުން) ވަގުތުން އެމް ި
އައި.ޖީ.އެމް.ހޮސްޕިޓަލްގެ އީ.އާރު އަށް ރިޕޯޓުކުރަމަށްފަހު 1676 ،އަށް ގުޅައި
ބލިވި މުވައްޒަފަށް އެހީތެރިކަން
ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ަ
ބން ވާނީ މާސްކް އަދި އަންގިލައްވައިގެން ،ރައްކާތެރިކަމުގެ
ފޯރުކޯށްދޭ މުވައްޒަފުން ތި ެ
ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ.

ބއިން ފެނިންޖެނަމަ،
(ނ) ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކި ަ
ބލައި ،އެ މަޢުލޫމާތު
ބއިކަން ަ
އެ މުވައްޒަފަކާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮ ަ
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގއަށް ފްލޫ މެނޭޖަރ ދޭންވާނެވެ .އަދި ،އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހެލްތް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާފުކޮށް،
ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) ކޮވިޑް 19ރޯގާއާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ،
ބޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އޮތޯރިޓީން
ޗުއްޓީގެ މުއްދަތާއި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ަ
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ،މިގޮތަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަދި ޚާއްޞަ
ޗުއްޓީ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ރެޖިސްޓްރީއެއް އޮތޯރިޓީގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފްލޫ
ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މެނޭޖަރ ަ
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(ބ)

ކޮވިޑް19

ރޯގާއާ

ގުޅިގެން

އޮތޯރިޓީގެ

މުވައްޒަފަކަށް

ޚާއްޞަ

ޗުއްޓީއެއް

ބލައި ގޭގައި ހުރެގެން
ބޑުމިނަށް ަ
ބލި ހާލަތުގެ ކުޑަ ޮ
ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ ،އޭނާގެ ަ
މަސައްކަތްކުރެވޭނަމަ ،ގޭގައި ހުރެގެން އޭނާއަށް ކުރެވޭނެ ފަދަ މަސައްކަތްތައް
ކަނޑައަޅައި ،ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ

5

އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި،

އެޑްރެހުގެ ދަފްތަރު

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ،އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް
އެ ދަފްތަރު ފްލޫ މެނޭޖަރ ަ

އެކުލަވާލައި

މުވައްޒަފެއް ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީންގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ބލެހެއްޓުން
ެ

ގެނެވިއްޖެނަމަ ،އެ މުއްދަތަށް އެ ގެއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމް ނުވަތަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކޮވިޑް19-ގެ
ވައިރަހުން

6

އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް19-ގެ ވައިރަހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ،އަންނަނިވި ކަންކަން އޮތޯރިޓީން ކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން
އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އަޅާ

(ހ)

ފިޔަވަޅުތައް

ގޮނޑި ،މޭޒު ،ދޮރުގެ ތަޅު އަދި އަތްގަނޑު ފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު
ބނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ބނި ފަދަ ތަކެތި ޭ
ޑިޓަރޖެންޓް/ސައި ޯ

(ށ)

ބހައްޓައި،
އޮފީހަށް ވަންނަ ދޮރު ކައިރީގައި 'ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ' ފުޅިއެއް ަ
މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮފީހުގެ
މާޙައުލުގައި ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.

ބނުންކުރެވޭ މާސްކު ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޭ
ނައްތާލެވޭނެހެން އޮފީސްތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަތިޖެހި ކުނިވަށިގަނޑު
ބހައްޓައި ،އެ ކުނިވަށިގަނޑުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުސްކޮށް ކުނި
ކޮތަޅުލައްވާފައި ަ
ނައްތާލަންވާނެއެވެ.
ބވޭނެ އިންތިޒާމް
(ރ) އޮފީހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުން  3ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ތި ެ
ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.
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(ބ)

ބލައިގަންނަ ތަކެތި ވީހާވެސް މަދުކޮށް ،ލިޔެކިޔުންތައް އޮންލައިންކޮށް
ރިސެޕްޝަނުން ަ
ބލައިގަނެވޭނެ
ަ

އިންތިޒާމު

ރިސެޕްޝަނުގައި

ޤާއިމްކޮށް،

މަސައްކަތްކުރާ

ރިސެޕްޝަނަށް

މުވައްޒަފުންނާ

އަންނަ

ކޮންޓެކްޓްވުން

ފަރާތްތައް،
ވީހާވެސް

ބހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ބރިއަރއެއް ަ
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ެ
(ޅ)

އޮފީސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ
ބސްވުމަށް ،ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެއް ަ
އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި،
އޮފީސް

ސާފުކުރުމަށް

ރައްކާތެރިކަމުގެ

އަންނަ

ފިޔަވަޅު

ފަރާތްތަކުން

އަޅައިގެން

އޮފީސް

ބގެން
ތި ެ

ސާފުކުރަން

ކަމަށް،

ބޔާންކޮށް
ަ

އަންނަންވާނީ
ނުކުތާއެއް

ބސްވުމަށް އިތުރުކޮށް އައުޓްސޯސް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
އެއް ަ
(ކ)

އޮފީސް ތެރޭގެ ވައި ސާފުކޮށް ދައުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަގުތު ކޮޅަކަށް
ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވަންވާނެއެވެ.
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ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ،ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ

ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން

ގޮތުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ .އައު އާންމު ޙާލަތުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގައި

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތްކުރާ

އޮތޯރިޓީގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ބނެ ފަދަ
މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ނުލި ޭ

މުވައްޒަފުންގެ

ޢަމަލުތައް

ބހައްޓަންވާނީ،
ަ

އެމީހަކަށާއި،

ގޮތަކަށެވެ .މިގޮތުން ،ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ނަމަ ،އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް
ބނުން .އަދި ،ފްލޫ
އަންގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން އޮފީހަށް ސަލާމް ު
ކްލިނިކަން ދެއްކުން.

(ށ)

އައިސޮލޭޝަން ،ކަރަންޓީނު ،ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ،
އަދި ކޮވިޑް 19-ރޯގާއަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާނަމަ ،އެ
ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން ނުވަތަ ގޭގައި
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
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ބނިލައިގެން
(ނ) އޮފީހަށް ވަނުމާއެކު ސެނިޓައިޒާއިން އަތް ސާފުކޮށްގެން ނުވަތަ ސައި ޯ
އަތްދޮވެގެން މެނުވީ މަސައްކަތް ކުރާ ސްޓޭޝަންއަށް ނުދިއުން.
(ރ) މާސްކް އެޅުމުން ޞިއްޙީގޮތުން އުދަގޫތަކެއް ދިމާނުވާނަމަ ،އޮފީހުގައި އުޅޭ ހުރިހާ
ވަގުތެއްގައި ނޭފަތާއި އަނގަ އަދި ދަތްދޮޅި ނިވާވާގޮތަށް މާސްކް އެޅުން.
(ބ)

ބނުންކުރާ ތަކެތި އެމީހެއްގެ އަތްމަތީގައި
ބނުމަށް ޭ
ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމިއްލަ ޭ
ބނުމަށް ގެންގުޅޭ
ގެންގުޅުން .އަދި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ޭ
ބސް އަދި ފޯނު ފަދަ ތަކެތި) އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި މެނުވީ
ތަކެތި (އަތްދަ ަ
ބލެހެއްޓުން.
ބހެއްޓުމާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަން ސާފު ތާހިރުކޮށް ެ
ނު ެ

(ޅ)

ބނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި
އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ޭ
ބކޮށް ގެންގުޅުން .އަދި ،ހީރަސްދައްޗަކަށް ވިޔަސް ،ގަލަން އަދި ފަންސުރުކަމުގައި
ތަރުތީ ު
ބނުންނުކުރުން.
ބނުންކުރާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ޭ
ވީނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފެއް ޭ
ބނުންނުކުރުން.
އަދި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފޯނު ފިޔަވައި އެހެން ފޯނެއް ޭ

(ކ)

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސްޓޭޝަން ނޫން އެހެން ސްޓޭޝަންތަކަށް ދިއުމާ ،އެހެން ސްޓޭޝަން
ބނުންކުރުން ހުއްޓާލައި ،އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާ ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް
ޭ
ފޯނު އަދި އީމެއިލް އިން ކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން.

އަދި ،އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް

މުވައްޒަފެއްގެ ކައިރިއަށް ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން
ބހެއްޓުން.
ެ
(އ)

އޮފީސް ގަޑީގައި ،ގިނަ ގިނައިން

ބހި
ބނި ލައިގެން އަތްދޮވުމަށާއި ،ކެއްސާ ކި ި
ސައި ޯ

ބންއަށް
ބނުންކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ޑަސް ި
އަޅާނަމަ ނޭފަތާއި އަނގަ ޓިޝޫ (ޓިޝޫ ޭ
ބށިން ނިވާކުރުން.
އެއްލާލުމަށް) އަދި އުޅަ ޮ
(ވ)

ބއި ހަދާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުކައިރީގައި އިނުމަށާއި ،ކާން
އޮފީސްގަޑީގައި ކައި ޮ
ބނުންކުރުން .އަދި،
ގެންގުޅޭ ތަށި/ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށްގެން ޭ
ބނުންކުރުމުގައި  2މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން
އޮފީހުގެ ސައި ކޮޓަރި ޭ
ބނުން ނުކުރުން.
އެއްފަހަރާ ޭ
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(ހ)

ބޑަށް އޮންލައިންކޮށް ދިނުން.
އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ޮ

ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން
އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތް

(ށ)

ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ
ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އޮތޯރިޓީގެ

ދޭން އަންނަ މީހުން

އޮފީހުގެ އެތެރެއަށް ނުވެއްދުން.

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ބހެއްޓޭނެހެން
(ނ) ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން  3ފޫޓު ގައިދުރުމިން ެ
މަޑުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
(ރ) ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން މަޑުކުރާ ސަރަޙައްދުގައި އަތް
ބހެއްޓުން.
ބން ެ
ސާފުކުރެވޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ޑަސް ި
(ބ)

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ އޮތޯރިޓީގެ
އޮފީހުގެ އެތެރެއަށް ވަދެވޭނީ ކިތަންމީހުންކަމާއި ،އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހުގެ އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ
ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެހެން
ބހެއްޓުން.
ބރުގައި ނޯޓިސްއެއް ެ
އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހުގެ ޭ

ކޮވިޑް19އާ ގުޅޭ
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަވާ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،

މަޢުލޫމާތު

ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް

މުވައްޒަފުންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭނެ ޕޯސްޓަރު ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެހެން އޮފީހުގެ ތެރޭގައި

ފޯރުކޮށްދިނުން

ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
ަ

މި އުސޫލަށް
ޢަމަލުކުރުން
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ބޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި އުސޫލު މި އޮތޯރިޓީގެ ޯ
ފެށިގެންނެވެ.
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