મિલકતન ાં મનરીક્ષણો

સુરક્ષા અને સુખાકારીનુ ું ઘોષણાપત્ર
કોઈ પણ મિલકતન મનરીક્ષણ દરમિય ન અિ ર સ થીઓ અને ઘરન મનવ સીઓની
ુ ક રી હાંિેશ ાં િહત્તત્તવની છે , પરાં ત ુ COVID-19 િહ િ રી દરમિય ન અિે અિ ર સવેયરો
સખ
અને મનવ સીઓને વધ ર ની સ વધ ની લેવ િ ર્ટે કહીશ.ાંુ
તમે અહીં આની અપેક્ષા રાખી શકો છો:
આ મનરીક્ષણ પ ૂવે
અમારા સર્વેયર અપોઇન્ટમેન્ટની પુષ્ટટ કરર્વા માટે તેઓ આર્વે તે પહેલાું આશરે 30 મમમનટ પહેલાું તમારો
સુંપકક કરશે. તમને મમલકત મર્વશે થોડા પ્રશ્નો પ ૂછર્વામાું આર્વશે અને અપોઇન્ટમેન્ટ મનર્ાકરરત થઈ ત્યારથી
માુંડીને સુંજોગોમાું કોઈ પણ ફેરફારો અંગે પુષ્ટટ કરર્વાનુ ું કહેર્વામાું આર્વશે. દાખલા તરીકે:
•

"ઘરમાું કોઈ વ્યક્તતને છે લ્લા 14 રદર્વસોમાું COVID-19 થયો છે ?"

•

"મમલકતમાું કોઈ વ્યક્તતને COVID-19નાું લક્ષણો જણાયાું છે અથર્વા હજી સુર્ી ઘરમાું સ્ર્વએકાુંતર્વાસનો જરૂરી સમયગાળો પ ૂરો કયો ન હોય એમ બન્્ુ ું છે ?"

•

“શુ ું તમને અથર્વા તમારા કુટુુંબમાું કોઈ વ્યક્તતને COVID-19નાું લક્ષણો જણાયાું હતાું?”

•

"મમલકતમાું એર્વી કોઈ વ્યક્તત છે જે ર્વધુ જોખમના ર્વગક/મશષ્લ્ડિંગમાું આર્વી શકે/હોય?" જો
આમાુંથી કોઈ પણ પ્રશ્નનો જર્વાબ 'હા' હોય તો અમે મનરીક્ષણ ચાલુ રાખી શકીશુ ું નરહ અને અમારે
અપોઇન્ટમેન્ટ ફરીથી ગોઠર્વર્વી પડશે.

સર્વેયર આર્વે તે પહેલાું:
•

કૃપા કરીને મમલકતના મનરીક્ષણના અર્વમર્ માટે કોઈ પણ બબલાડીઓ કે કૂતરાું તમારી સાથે રાખો

•

શક્ય હોય તો બર્ી બારીઓ ખોલીને મમલકતમાું હર્વાઉજાસ કરો

•

જેને અડર્વામાું આર્વે તેર્વી સપાટીઓની સુંખ્યા ઓછી કરર્વા માટે :
- અંદરનાું અને બહારનાું બારણાુંનાું બર્ાું હૅન્ડલો લ ૂછીને સ્ર્વચ્છ કરર્વાના રહેશે
- બર્ાું બારણાું અને લૉફ્ટ હૅચીઝ ખોલર્વાનાું રહેશ,ે જેમાું દાદરા નીચેના કબાટ અને હર્વાના

-

સુંપકક માું આર્વતા કબાટનો પણ સમાર્વેશ થાય છે
બર્ા રૂમોમાું લાઇટો ઑન કરર્વાની રહેશ.ે

િ કે ટર્ટિંગ કમ્ય ૂમનકેશન્સ
સુરક્ષ અને સુખ ક રીનુાં ઘોષણ પત્ર સાંસ્કરણ 0.1 િે 2020
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મનરીક્ષણ દરમિય ન
જ્યારે સર્વેયર આર્વે ત્યારે તમને 2 મીટરના સામાજજક અંતરના મનયમો જાળર્વર્વાનુ ું કહેર્વામાું આર્વશે.

અમારા સર્વેયર PPE અથર્વા પસકનલ પ્રૉટેષ્તટર્વ ઇક્તર્વપમેન્ટ (ફેસ માસ્ક અને રડસ્પોઝલ ગ્લવ્ઝ) પહેરીને

શારીરરક મનરીક્ષણ પ ૂરુું કરશે, ઉપકરણ સાફ કરર્વા માટે હેન્ડ ર્વાઇપ્સનો ઉપયોગ કરશે અને આખા રદર્વસ
દરમમયાન હેન્ડ સૅમનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરશે.
જ્યારે સર્વેયર આર્વે ત્યારે તો 'ગમતશીલ અથર્વા દૃષ્ટટગત જોખમ મ ૂલ્યાુંકન' હાથ ર્રશે અને જો તેઓને કોઈ
જોખમ હોર્વાનુ ું જણાય તો તેઓ મનરીક્ષણ અટકાર્વી શકે છે .

જ્યાું શક્ય હોય ત્યાું સર્વેયર મમલકતનુ ું મનરીક્ષણ કરતા હોય તે દરમમયાન તમને બાગ અથર્વા અન્ય
સામાજજક મર્વસ્તારમાું રાહ જોર્વાનુ ું કહેર્વામાું આર્વશે. જો તમે બાગમાું અથર્વા રસ્તા પર રાહ જોઈ શકો તેમ
ન હો તો સર્વેયર જ્યાું સુર્ી મનરીક્ષણ પ ૂરુું ન કરી લે ત્યાું સુર્ી તમને એક અલગ રૂમમાું રહેર્વાનુ ું કહેર્વામાું
આર્વશે.
સર્વેયર 30 મમમનટ સુર્ી મમલકતમાું રહે તેર્વી સુંભાર્વના છે , પરું ત ુ મમલકતના ગુણર્મોના આર્ારે તેઓ ર્વધુ
સમય માટે તમારી સાથે રોકાઈ શકે તે શક્ય છે .
કૃપા કરીને મનરીક્ષણ પ ૂર્વે સર્વેયરને તમામ PPE / ઉપકરણ તૈયાર કરર્વા માટે અને મનરીક્ષણ બાદ બર્ી ર્વસ્તુ
સાફ કરર્વા અને સૅમનટાઇઝ કરર્વા માટે સમય આપો.

ફરીથી, જે સપાટીઓને અડર્વામાું આર્વે તેની સુંખ્યા ઓછી કરર્વા માટે સર્વેયર તમારી મમલકતમાુંથી બહાર
જતી ર્વખતે કોઈ બારણાું બુંર્ કરશે નરહ, પરું ત ુ તેઓ જ્યારે બહાર જાય ત્યારે તમને જાણ કરશે.
કૃપા કરીને ખોટુું લગાડશો નરહ, પરું ત ુ દુભાકગ્યે અમારા સર્વેયરો મનરીક્ષણ દરમમયાન કોઈ પીણુ ું લઈ શકશે
નરહ.
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