সম্পত্তি পত্তিদর্শ ন
সুরক্ষা এবং সুস্থতা সনদ
য য ানও সম্পত্তি পত্তিদর্শ ন াসল আোসদি সহ েী এিং পত্তিিাসিি যলাস সদি েঙ্গসলি
ত্তিষয়র্ট সিসেয় গুরুত্বপূণশ, ত্তদও COVID-19 অত্ততোিীি সেসয় আেিা আোসদি
সেীক্ষ সদি এিং সেস্ত পত্তিিাসিি যলাস সদি অত্ততত্তিক্ত সত শ তা অিলম্বন িসত িলি।
আপনন নি আশা িরতত পাতরন এখাতন দদওয়া হতয়তে:

পত্তিদর্শ সনি আসগ
আমাতদর সমীক্ষিরা অ্যাপতয়ন্টতমন্টটি নননিত িরতত, তারা দপ ৌঁোতনার প্রায় 30 নমননট আতে আপনার সাতে
দ াোত াে িরতবন। সম্পনিটি সম্পতিে আপনাতি নিেু প্রশ্ন নিজ্ঞাসা িরা হতত পাতর এবং অ্যাপতয়ন্টতমন্ট হওয়ার
পতর পনরনস্থনততত দিানও পনরবতে তনর নবষয়টি নননিত িরতত বলা হতব। উদাহরণস্বরূপ:
•

"বান়িতত িাতরা নি েত 14 নদতনর মতযয COVID -19 হতয়তে?"

•

"দসই স্থাতন দিউ নি COVID-19 উপসেেগুনল প্রদশেন িতরতে বা এখনও পনরবাতরর স্ব-নবনিন্নতার
(দসলফ্-আইতসাতলশন) প্রতয়ািনীয় সময়িাল সম্পূণে হয় নন?"

•

"আপনার বা আপনার পনরবাতরর িাতরার িী দিানও COVID -19 উপসেে রতয়তে?"

•

"দসই স্থাতন এমন দিউ আতেন ন নন উচ্চ ঝুৌঁ নির দেণীতত / সুরক্ষা িবতে োিতত পাতরন/আতেন?" এই
প্রতশ্নর দ দিানওটির উির নদ ‘হযাৌঁ’ হয় ততব আমরা পনরদশেনটি িারী রাখতত পারতবা না এবং
অ্যাপতয়ন্টতমনন্টতি পুনননেযোরণ িরতত হতব।

সমীক্ষি আসার আতে:
•

দিানও নব়িাল বা কুকুর োিতল, সম্পনি পনরদশেন সময়িাতলর িনয অ্নুগ্রহ িতর, দসটিতি আপনার
িাতেই দরতখ দদতবন (দসটি াতত মুক্তভাতব দঘারাঘুনর না িতর)।

•

সম্ভব হতল সমস্ত িানালা খুতল স্থানটিতত বাতাস েলােল িরান

•

স্পশে িরা হতব এমন পৃষ্ঠততলর সংখযা হ্রাস িরতত:
- নভততরর এবং বাইতরর দরিার সমস্ত হযান্ডলগুনল অ্বশযই মুতে পনরষ্কার িরতত হতব
- নসনৌঁ ়ির নীতে োিা দিানও আলমানর এবং বাতাস েলােতলর আলমানর সহ সমস্ত দরিা এবং
নেতলতিাঠার দরিাগুনল খুতল রাখতত হতব
- সব ঘতরর আতলা জ্বানলতয় রাখুন।
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এলএসএল(LSL) প্রপার্টশ সাত্তভশসসস ত্তপএলত্তস(PLC) গ্রুসপি
অংর্

সম্পত্তি পত্তিদর্শ ন
সুরক্ষা এবং সুস্থতা সনদ

পত্তিদর্শ সনি সেয়
সমীক্ষি উপনস্থত হতল আপনাতি 2 নমটাতরর সামানিি দূরতের ননয়ম বিায় রাখতত বলা হতব।

আমাতদর সমীক্ষি নপনপই(PPE) বা বযনক্তেত সুরক্ষা সরঞ্জাম (এিটি দেস মাস্ক এবং এিবার বযবহারত ােয গ্লাভস)
পতর শারীনরি পরীক্ষা সম্পূণে িরতবন, সরঞ্জাম পনরষ্কাতরর িনয রুমাল বযবহার িরতবন এবং সারা নদন হযান্ড
সযাননটাইিার বযবহার িরতবন।

সমীক্ষি খন দপ ৌঁোতবন তখন আমরা াতি ‘ডায়নানমি বা োক্ষু ষ ঝুৌঁ নি মূলযায়ন’ বনল দসটি াোই িরতবন এবং
নদ দিানও ঝুৌঁ নি রতয়তে বতল মতন িতরন ততব পনরদশেনটি োনমতয় নদতত পাতরন।

দ খাতন সম্ভব, সমীক্ষি স্থানটি পনরদশেন িরতবন তখন আপনাতি বাোতন বা অ্নয পাতশর স্থাতন অ্তপক্ষা িরতত বলা
হতব। নদ আপনার দিানও বাোতন বা ো়িীবারান্দাতত অ্তপক্ষা িরা সম্ভব না হয়, ততব সমীক্ষি পনরদশেন দশষ না
িরা প েন্ত আপনাতি আলাদা ঘতর োিতত বলা হতব।

সমীক্ষি আনুমাননি 30 নমননট দসই স্থাতন োিতত পাতরন ততব স্থানটির ববনশতযযর উপর ননভে র িতর আপনার সাতে
আরও দবনশ সময় োিতত পাতরন।

অ্নুগ্রহ িতর, পনরদশেন িরার আতে সমীক্ষিতি সমস্ত নপনপই(PPE) / সরঞ্জাম প্রস্তুত িরার এবং পনরদশেন দশতষ
সমস্ত নিেু পনরষ্কার এবং সযাননটাইি িরার িনয সময় নদন।

পুনি:, স্পশে িরা পৃষ্ঠততলর সংখযা িমাতনার িনয, আপনার স্থান দেত়ি াওয়ার সময় সমীক্ষি দিানও দরিা বন্ধ
িরতবন না, ততব তারা িখন াতবন দস সম্পতিে আপনাতি িানাতবন।

অ্নুগ্রহ িতর, অ্সন্তুয হতবন না ততব দুভোেযক্রতম, আমাতদর সমীক্ষিরা পনরদশেনিাতল পানীয় গ্রহণ িরতত পারতবন
না।
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