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सदर सूचनेनुसार गह
ृ मंत्रालय ऑर्डर क्रमांक ४०-३/२०२०-र्ीएम-आय(ए) ददनांक १५.४.२०२० आणि
ओ.एम ददनांक १९.४.२०२० आरोग्य व पररवार कल्याि मंत्रालय द्वारा संचाललत ननदे शानुसार
भारत सरकार ची मंत्रालये / सरकारी ववभाग, राज्ये/ केंद्रशालसत प्रदे शचे सरकार व राज्ये/
केंद्रशालसत प्रदे शचे अधिकारी, दे शात करोना वायरसचा प्रादभ
ु ाडव रोखण्यासाठी आणि २०.०४.२०२०
पासून परवानगी लमळालेले अनतररक्त उपक्रम.

एक्क्िक्यदु िव कलमिीने (EC) वरील मागडदशडक तत्वे (Guidelines) ववचारात घेऊन खालील
ननिडय घेतला आहे :
१. कॉर्पोरे ट कार्ाालर् (corporate office) / मख्
ु र् कार्ाालर् (head office) / सर्ा कार्ा
केंद्रे (Work Centres) : सवड मुख्य कायडकारी (Key Executives) ननयलमतपिे पूिड
वेळ कायाडलयात उपक्थित राहतील आणि कायाडलयाची कामे सुरळीत पार पार्ण्यासाठी
लागिार्या कमडचार्यांची संख्या ठरवतील. कायाडलयात येण्या-जाण्याच्या वेळी गदी
िाळण्यासाठी

कामाच्या वेळा थिे गर्ड अवसड कराव्यात.

२. सवड ऑफशोर/ऑन शोर आथिापने , प्लॅ िफॉमड / इंथिॉलेशनस / प्लांट्स / ड्रिललंग ररग्स
/ वकड ओवर ररग्स / प्रोजेक्िस चालू राहतील.
३. थवच्छता आणि इतर मागडदशडक तत्वे हयांचे सोबत जोर्लेल्या (SOPs) प्रपत्र क्र. I,II,III
आणि IV प्रमािे ननयलमत पालन करावे.
सूट (Exemptions):
खालील कमडचायाांना कायाडलयात येण्या पासून सूि दे ण्यात येत आहे , आणि हे कमडचारी
घरुन काम करिे चालू ठे वतील.
१. जे कमडचारी करोना प्रादभ
ु ाडवमुळे बाधित क्षेत्र जे हॉिथपॉि / कोंिें मेंि िोन म्हिून घोवित
केलेले आणि जी क्षेत्र राज्य /तालुका प्रशासनाने सील केली आहे त अशा दठकािी राहतात.
२. ज्या कमडचार्यांना होम क्वोरं िाइन राहण्याचे ननदे श लमळाले आहे त.
३. ददव्यांग कमडचारी
४. गरोदर क्थत्रया

५. गंभीर /श्वसनाचे आजार असलेले कमडचारी, ज्यांची अवयव प्रत्यारोपि शथत्रक्रक्रया िाली
आहे .
६. ककडरोग िालेले , र्ायलललसस घेिारे कमडचारी तीव्र COPD असिारे
७. ५ विाडखालील अपत्य असिारे कमडचारी
भारत सरकार / राज्य सरकार चे COVID-19 संबंधित, वेळोवेळी आखन
ू ददलेले सामाक्जक
ववलगीकरिाचे (social distancing) सवड ननयम कािे कोरपिे पाळावे.

Competent Authority च्या मान्यतेने हे जारी होत आहे .

(व्ही एन मािरू )
चीफ एच.एस.ई.

प्रर्पत्र – I
COVID-19 च्र्ा प्रतिबंधासाठी ONGC च्र्ा सर्ा कार्ा केंद्रांसाठी मार्ादर्ाक ित्र्े
1. सावडजननक दठकािी आणि कामाच्या जागी चेहरा आणि नाक िाकिारा फेस माथक
घालिे अननवायड / आवश्यक आहे .
2. सवाांनी आपले हात येताना / जाताना िि
ु े / थवच्छ करिे.
3. सवड कायड केंद्रात प्रवेश/ ननगडमन करताना सवड लोकांचे िमडल थकॅननंग करिे.
4. जंतूंनाशक मागडदशडक तत्वे प्रमािे कायडकेंद्राची थवच्छता आणि साफ सफाई ची योग्य
काळजी घ्यावी, ववशेितः क्जिे जाथतीत जाथत हात लागतो , दरवाजाची कर्ी, खच्
ु याड ,
िे बल , रे ललंग , िातूचा पष्ृ िभाग , इतर उपकरिे.
5. जंतूंनाशक फवारा करताना योग्य संरक्षिात्मक उपकरिांचा वापर होतो आहे हयाची
खात्री करून घ्यावी.
6. कंपनी व्यवथिावपत वाहनांच,े प्रत्येक वापरानंतर रोज ननजांतुकीकरि करावे.
7. र्थिबबन िाकून ठे वववत ववशेितः कॅंिीन , लंच एररया , बािरूम मध्ये.
8. प्रत्येक प्रवेश द्वारावर , वेगवेगळ्या मोक्याच्या दठकािी, लशफ्ि बसेस आणि ऑक्रफस
वाहनांमध्ये हँ र् सेनीिायिर उपलब्ि करिे.
9.

थवतच्छतचे पालन करावे व सुरक्षक्षत अंतर ठे वावे आणि

सामाक्जक ववलगीकरिाचे

ननयम सवड कमडचार्यांनी आणि द्ु ्म कमडचारी वगाडने कािे कोर पिे पाळवे.

10. ननयलमतपिे हात साबि आणि पाण्याने थवच्छ िव
ु ावेत क्रकंवा अल्कोहोल बेथर् हँ र्
सेनीिायिर चा वापर करावा.
11. कॅंिीन / हाऊस कीवपंग / सेक्योररिी कमडचायाांना फेस माथक / हँ र् ग्लोवेस
साठी आणि मेड्रर्कल ऑक्रफसर च्या ननगरािीत त्यांची ववल्हे वाि करण्यास

वापरण्या
प्रोत्सादहत

करावे.
12. कायाडलयात येिार्या कमडचार्यांना आपला र्बा/पाण्याची बािली घरून आिण्या साठी
प्रोत्सादहत करावे कारि पयाडप्त द्ु यम वगाडचे कमडचारी कायाडलयात उपलब्ि नाहीत.
बाहे रचे खाद्य पदािड मागवण्यास परवानगी ददली जािार नाही.
इंथिॉलेशन अँर् वकड सेंिसड मध्ये कॅंिीन

परं तू, प्लांट्स /

थिे गर्ड िाइलमंगस प्रमािे चालू राहतील.

13. शक्यतो कमडचार्यांनी आपली खाजगी वाहने वापरावीत. कारपूल क्रकंवा सावडजननक
वाहतक
ु ीची सािने िाळावीत. जर कोिी चारचाकी वाहनाने प्रवास करत असेल तर 2
जिांपेक्षा जाथत (िायवर सह) लोकांनी प्रवास करू नये. वाहनात प्रवास करताना , एकाने
पढ
ु े िायवर सीि वर आणि दस
ु र्याने मागे पि दस
ु र्याने त्याच्या मागोमाग बसू नये.
दच
ु ाकी वापरताना फक्त एकाच कमडचार्याने प्रवास करावा.
14. कायाडलयातील बसण्याची व्यवथिा अशा प्रकारे आसवी की दोन कमडचायाांमध्ये पयाडप्त
अंतर असावे .
15. कॅंिीन मध्ये जमा होिे िाळावे .
16. कायाडलयात कुठे ही 5 पेक्षा अधिक व्यक्तींनी जमा होिे िाळावे.
17. बाहे रील व्यक्तींना ऑक्रफस कॉम्प्लेक्स मध्ये प्रवेशास परवानगी नाही
18. मीदिंग्स फक्त ववड्रर्यो कोनफेरे नलसंग द्वारे करावीत.
19. जरूरी पत्र व्यवहार ईमेल द्वारे करावा. फाइल्स आणि कागदपत्रे दस
ु र्या ओक्रफसेस
मध्ये पाठवण्यास िाळावे.
20. र्ाक घेण्या / दे ण्याची सुवविा बबक्ल्र्ंग च्या एंट्री पॉइंि वर करावी.
21. एंट्री गेि वर सवड कुरीयसड , वेन्र्र बबल्स, एक्स-एम्प्लोयींचे क्लेम्स, बाहे रील कागदपत्रे
सािी िॉप बॉक्सची सोय करावी.
22. इंथिॉलेशन / साईि /प्लांट्स / इक्न्थिट्यूि / ऑक्रफसेस / बेस ओक्रफसेस ई. मिन
ू
येिार्या कमडचार्यांकर्ून ऑनलाइन covid-19 अंर्रिे क्रकंग आणि रे पोदिां ग फॉमड पोिड ल
वर (htpp://cure.ongc.co.in) भरून घ्यावी.
23. Aarogya Setu app मोबाइल वर र्ाऊनलोर् करावे. सवड कमडचारी ,

बबजनेस

पािड नरस, कोनट्राक्िर आणि त्याचे कमडचायाांचे रक्जथट्रे शन करावे.
24. सवड कमडचार्यांनी थवतः ची काळजी घ्यावी. मख्
ु यतः ताप, श्वात्सोश्वासास त्रास,

बरे

वाित नसल्यास अशी लक्षिे आढळून आल्यास आपल्या रे पोदिां ग ऑक्रफसर ला सांगून
त्वररत कायाडलयातून घरी जावे. अशा कमडचार्यांनी ओएनजीसी मेड्रर्कल िीम च्या
गाईर्लाईन्स प्रमािे थवतः ला Home Quarantine करावे .
25. अधिकार्यानी सेल्फ क्वारांिाईन साठी ववनंती अजड आल्यास खबरदारी म्हिून लगेच
मंजरू करावा.
26. कमडचारी उदा . वयथकर कमडचारी , गरोदर कमडचारी, ददव्यांग कमडचारी, कमडचारी ज्यांना
ककड रोग िालाय क्रकंवा ज्यांचे र्ायलललसस चालू आहे , severe COPD ई. ज्यांना जाथत
िोका आहे , त्यांनी जाथत काळजी घ्यावी. अशा कमडचार्यांना कुठचीही अशी जबाबदारी
दे ऊ नये जेिेकरून त्यांचा बाहे रील व्यक्तीशी िेि संपकड येईल.

27. सूधचत कंिे नमें ि िोन मध्ये राहिार्या कमडचार्यांनन त्यांच्या थिाननक प्रशासनाच्या
ननदे शाप्रमािेच घरातन
बाहे र पर्ावे आणि थिाननक प्रशासनाच्या ननदे शनानंतरच
ू
कायाडलयात हजेरी लावावी.

प्रर्पत्र -II
OFFSHORE INSTALLATION /SITE साठी SOP
A.

Crew Change

1) सवड ओएनजीसी कमडचारी/ कॉट्रॅं क्िर/ द्ु यम कमडचारी, इंथिॉलेशन / साईि वर प्रवेश
करण्यापूवी खालील प्रमािे थव-प्रमाि (सेल्फ सदिड फाय) दे तील:
1.1)

ON-OFF

कमडचारी

सोर्ून

बाकीचे

सवड

ओएनजीसी

कमडचारी

“cure.ongc.co.in” हया ओएनजीसी ऐप वर दररोज प्रमाणित (certify)
करतील. ON-OFF कमडचारी ड्यूदि च्या सुरवातीला प्रमाणित (Certify)
करतील.
1.2)

ननयलमत कॉट्रॅं क्िर/ द्ु यम कमडचारी ओएनजीसी एप मध्ये रक्जथिर करून
त्यांच्या कमडचार्यांचे थव-प्रमािपत्र (Self-certification) दे तील.

1.3)

कमडचारी, ज्यांना काही ववशेि कामा साठी तैनात केले आहे , त्यांनी थवप्रमािचे अंर्रिे क्रकंग भरून आपल्या संबंधित ववभाग प्रमुखाला द्यावे. ववभाग
प्रमुख मग इंथिॉलेशन मॅनेजरला कळवेल.

B. कार्ाालर्ाची िर्ारी:
1) कार्ाक्षेत्राचे तनजंिुकीकरण:
1.1)

कायाडलयाच्या आवारातील सवड जागा, लशफारस केलेल्या रासायननक घिकांचा
वापर करून ददवसातन
ू दोनदा ननजांतक
ु कराव्यात.
a)

प्रवेश द्वार b) मीदिंग रूम्स, कोनफरन्स रूम c) कॅंिीन d) मोकळ्या
जागा / वारांर्ा e) कंट्रोल रूम, चें ज रूम्स, केबबन्स, बंक हौसेस, र्ॉग
हाऊस ई. f) कायाडलय उपकरिे, सवड PCs, वप्रंिर ई. g) वॉश रूम्स ,
िोइलेट्स, लसंक, वॉिर पॉईंट्स ई. h) जीने आणि रे ललंग i) दरवाजाच्या
कड्या, खच्
े स j) इलेक्क्ट्रकल क्थवच पॉईंट्स k) लभंती आणि इतर
ु याड, हं र्ल्
सवड पष्ृ ठभाग

1.2)

सवड प्रवेश / ननगडमन पॉईंट्स आणि इतर सवड भागात हँ र् वश आणि
सेननिायिर, शक्यतो थपशड मुक्ता यंत्रिा असलेले पुरवावेत.

1.3)

ननजांतक्रु करि केल्याचे Log रक्जथिर बनवावे.

1.4)

Covid-19 च्या दक्षता फलक इंक्ग्लश / मराठी / थिाननक भािेत , प्रवेश
द्वारा जवळ , जागोजागी लावावेत.

2) इंस्टॉलेर्न / साईट ररकर्ार्रमें ट्स :
2.1)

ओएनजीसी कमडचारी (crew) इंथिॉलेशन ते कॅम्प प्रवासासाठी, प्रत्येक ट्रीप नंतर
ननजांतुक केलेली कंपनी व्यवथिावपत वाहने वापरतील.

2.2) बसेस मध्ये प्रवास करताना zigzag पॅिनड मध्ये एका रांगेत फक्त दोन प्रवाशांनी
बसावे.
2.3) कायाडलय आवारात लशरिार्या सवड प्रवासी वाहने

आणि मशीनरीवर जंतूंनाशक

फवारण्यात यावे.
2.4) कायड केंद्राने ठरवलेल्या काळासाठी, जागेची उपलब्िता आणि इतर सुवविा लक्षात

घेऊन शक्यतो सवड हाऊस कीवपंग / केिररंग कॉट्रॅं क्ि कमडचार्यांची, कायाडलय आवारात
राहण्याची सोय करावी. हया सवड कमडचायांची नावे असलेले

एक थवतंत्र रक्जथिर

बनवावे.
2.5) बाहे रील कमडचार्यांच्या प्रवासाकररता इंथिॉलेशन ने वाहतुकीची सोय उपलब्ि करून
द्यावी ज्यामळ
राहावे लागिार नाही. हया
ु े सावडजननक वाहतक
ु ीवर अवलंबन
ू
वाहनांमध्ये फक्त 30 ते 40% प्रवासी क्षमतेची परवानगी आसवी.
2.6) फुल थलीव ओवरऑल, सफेिी गोगल्स, फेस माथक आणि हँ र् ग्लोव्स कामकाजाच्या
दठकािी आवश्यक/ अननवायड आहे .
2.7) जंिुनार्के आणण सेनीटार्झर ज्र्लनर्ील असल्र्ामुळे, त्र्ांच्र्ा हािाळणी , र्ाहिूक,
साठर्ण करिाना, आर्ीचा धोका तनमााण होऊ नर्े ह्र्ाची

जास्ि काळजी घेणे

आर्श्र्क आहे .
3) र्पालन करार्र्ाच्र्ा कार्ार्पद्धिी

(Procedure):

3.1) सवड इंथिॉलेशन गेि वर करवायच्या सेक्यरु रिी प्रक्रक्रया:
a) गेि मिन
ू येिार्या सवड व्यक्तींचे िमडल थकॅनर मिन
ू थक्रीननंग होिे अननवायड /
आवश्यक आहे . कोित्याही व्यक्तीचे तापमान 100 F पेक्षा जाथत असल्यास त्याला
कायाडलय आवारात प्रवेश ददला जाऊ नये.
b) कोित्याही व्यक्तीला ताप, खोकला क्रकंवा श्वसनाचा त्रास असल्यास गेि वरच
िांबवावे आणि संबंधित ववभागाला कळवावे. त्या मािसाला वैद्यकीय मदनतचा
सल्ला द्यावा.
c) प्रवेश / ननगडमन वेळी इर्ेंदििी कार्डस/ एनईर्ी पास हयांचे परीक्षि करावे.
3.2) प्रर्ेर्ाच्र्ा र्ेळी सेनीटार्झेर्न करणे:
1. सवड व्यक्क्त जाण्या /येण्याच्या वेळी थवतहाचे हात सेनीिायि करतील

2. जेिे िनडथिाइल गेिचा वापर करावा लागतो तेिे

िनडथिाइल गेिला थपशड करू

नये. िनडथिाइल गेि चे ननजांतक
ु ीकरि ददवसातन
ू दोनदा करावे
3. सेनीिायिर काही ववलशष्ि जागी ठे विायात यावेत.
3.3) इंस्टॉलेर्न च्र्ा कामाच्र्ा र्ेळा :
a) रोजच्या होिार्या मीदिंग्स/ िूलबॉक्स िॉक मध्ये COVID-19 बद्दल जागरूकता
ननमाडि करावी आणि प्रनतबंिात्मक उपायांची मादहती द्यावी. त्याच बरोबर खराब
आरोग्य, िकवा आणि वास/चव हयांच्या तक्रारी कोिाला आहे त का हयाची चौकशी
करावी.
b) दरवाजे आणि णखर्क्या शक्य असल्यास उघड्या ठे वाव्यात.
c) कामाची ववभागिी करावी जेिेकरून जाथत मािसे एकत्र काम करू नयेत.
d) िॅं कर चे लोड्रर्ंग / अनलोड्रर्ंग केल्या नंतर, पम्प ऑपरे िर, ड्रर्प चेक्रकंग आधिकारी,
िॅं कर ऑपरे िर हयांनी साबिाने हात िव
ु ावेत.
e) जरुरी नसलेल्या ववक्जिसडना पुिप
ड िे बंदी घालावी. जरूरी असल्यास संबंधित
अधिकार्यानी गेि वर जाऊन ववक्जिरला भेिावे.
3.4) तनर्ासी कॅम्र्पस
A) प्रवेश द्वारावर येिायाड प्रत्येक मािसाची ववजीिर/ र्ेललवेरी बॉइज/ कामगारांची
िमडल थक्रीननंग करिे आवश्यक/अननवायड आहे
B) पॅंट्री/ कॅंिीन मध्ये थवछता ठे वावी ववशेितः भांर्ी/ थवतःच्या थवछतेची ववशेि
काळजी घ्यावी
C) कमडचारी / ननवाश्यांनी इिे नतिे क्रफरू नये आणि घरा बाहे र पर्ू नये, न पर्ण्याची
सवय ठे वावी
D) इतर सोयी व्यायाम शाळा, क्रीर्ा पररसर आणि दस
ु याड लोकांच्या जमा होण्याचा
जागा बंद ठे वाव्यात
E) कॅम्प / पी.एस.ए. ची ननजांतुकीकरि/ फ्यूलमगेशन रोज करावे
3.5) डीस्र्पें सरी
A) प्रत्येक वैद्यकीय कमडचार्यांनी आवश्यक पी पी ई / सेफ्िी धगयर घालावीत
B) र्ीथपें सरी च्या पररसरात सोशल ड्रर्थिक्न्संग चे ननयम पाळावे
C) हल्लीच वापरले जािारे ओळखलेले/ नमुद केलेले क्वारें िीन सुवविा/आयसोलेशन
बेर् रोि सेनीिाईज िाले पादहजेत.

D) र्ीथपें सरी ददवसातून दोन वेळा सेनीिाईज केली गेली पादहजे.
C इम्पम्ललमेनटे र्न ची जबाबदारी
1 इन्थिोलेशन मॅनेजर नी एस ओ पी प्रत्येक इन्थिोलेशन/साइि वर पालन होत
आहे त्याचे ववभागाच्या प्रमुखाने काळजी घ्यावी.
2 Head HSE आणि सुरक्षा आधिकारी च्या मदतीने ननगरािी ठे वावी
3 सवडत्र इक्म्प्लमेनिे शन ची जबाबदारी की Executive ची राहील.
टटलर्पणी: ऑन शोर इन्थिोलेशन १४ ददवस ऑन / ऑफ पद्ितीने कमडचार्यांच्या
सरु क्षक्षतेसाठी आणि िाळण्यालायक गतीवविी रोखण्यासाठी व कोववर् १९ चा प्रादभ
ु ाडव
एक्सपोजर िांबवण्यासाठी, राहण्याची व इतर सोयी उपलब्ि करून ददल्या पादहजे.

र्पर्पत्र III
ऑफर्ोर कॉम्ललेक्स/ साइट्स साठी SOP
हे ललबेस Crew Change च्र्ा र्ेळी :
 हे ललबेस ननयलमतपिे सेनीिाईि करिे.
 सवड crew चे थक्रीननग र्ॉक्िरानी करावे. जसे

शारीररक परीक्षि, covid-19 िे थि,

सेल्फ र्ीक्लरे शन, ऑफशोर ट्रॅ वल साठी हया सवड िे थि पार करिे आवश्यक आहे
 H/C वर लोड्रर्ंग पूवी समानाचे व्यवक्थित सेनीिायिेशन करावे.
 हे ललबेस मध्ये launge मध्ये

H/C गदी कमी करण्याचा प्रयत्न करिे

 Check-in आणि Boarding साठी वाि पाहत आसताना प्रवाशांनी social distancing
ची काळजी घ्यावी.
 हे ललकॉप्िर मध्ये चढण्यापूवी, sanitizer, माथक , हँ र् ग्लोव्स हे ललबेस मध्ये पुरवण्यात
यावेत.
2. हे ललकॉलटर प्रर्ासादरम्र्ान घ्र्ार्च्र्ा दक्षिा:
 सवड फ्लाइट्स दरम्यान सवड ईअरमफ्फ्स, ड्रर्फेन्र्ेसड , लाईफ जॅ कट्स सेनीिायि करावे.
ईअरमफ्फ्स च्या जागी ड्रर्सपोजेबल ईयरप्लगस चा वापर करावयास प्रोत्साहन द्यावे.
 प्रवासात माथक :

crew ला िोर्क्यात समजाविे की ditching च्या वेळी rebreather

साठी माथक काढू शकता.
 Aircraft ननयलमत पिे sanitize करावे.
3. ऑफर्ोर प्रोसेस इंस्टॉलेर्न च्र्ा टठकाणी:
3.1 साधारण र्ाईड लाइन्स:
1. राहण्याचे क्वारिसड ददवसातून दोनदा ननजांतुक करावी आणि crew change च्या वेळी
ननजांतुकीकरि करिे. खालील दठकािी दररोज ननजांतुकीकरि करावे.
1. कंट्रोल रूम , रे ड्रर्यो रूम, TG कंट्रोल
2. मीदिंग रूम आणि कॉन्रेंस रूम
3. गल्ली एररया
4. कायाडलय उपकरिे , PCs, वप्रंिर , आलाईर् पाट्डस , रे ड्रर्यो आणि इतर उपकरिे
5. वॉश रूम्स, िोइलेट्स ई.
6. ललफ्ट्स आणि लॉबीज , ललफ्ि असल्यास
7. क्जना आणि रे ललंग

8. दरवाजांच्या कड्या, पेननक बासड, हॅं र्लस , खच्
ु याांचे हॅं र्लस , िे बल िॉप
9. इलेक्क्ट्रकल क्थवच पॉईंट्स
10. लभंती आणि इतर पष्ृ िभाग
2. रोजच्या

होिार्या मीदिंग्स/ िूलबॉक्स िॉक मध्ये COVID-19 बद्दल जागरूकता ननमाडि

करावी आणि प्रनतबंिात्मक उपायांची मादहती द्यावी. त्याच बरोबर खराब आरोग्य, िकवा
आणि वास/चव हयांच्या तक्रारी कोिाला आहे त का हयाची चौकशी करावी.
3. गल्ली एररया आणि कॅंिीन मध्ये पूिड थवच्छता पाळिे आवश्यक आहे . कॅंिीन कमडचारी
जरूरी संरक्षिात्मक वथतु

(माथक , ग्लोव ) घालिे.

4. जंिुनार्के आणण सेनीटार्झर ज्र्लनर्ील असल्र्ामुळे, त्र्ांच्र्ा हािाळणी , र्ाहिूक,
साठर्ण करिाना, आर्ीचा धोका तनमााण होऊ नर्े ह्र्ाची

जास्ि काळजी घेणे आर्श्र्क

आहे .
3.2 crew साठी चे र्ाइड लाइन्स :
1. इंथिॉलेशन मिील येिार्या सवड कमडचार्याना तापमान मापण्यासाठी िमडल थक्रीननंग करिे
आवश्यक आहे .
2. हे ललकॉप्िर / बोिीतून इंथिॉलेशनला येिार्या प्रवाशांना ललववंग क्वािड र मध्ये प्रवेश करण्या
पूवी सबिाने हात िि
ु े / अल्कोहोल बेथर् सेनीटार्झर वापरिे अननवायड आहे .
3. सवड

crew में बसडना फेस माथक वापरतील आणि

कुठलेही काम केल्यावर हात साबिने

िि
ु े आवश्यक आहे .
4. र्ायननंग हॉल चा वापर staggered पद्ितीने केला जाईल , जेिेकरून सवाांच्या वेळा
वेगवेगळ्या राहतील. हया वेळा OIM ठरवतील.
3.3 इम्पम्ललमेनटे र्न ची जबाबदारी:
1. सवड इंथिॉलेशन/ साइट्स वर

त्या त्या ववभागाच्या हे र्स च्या मदतीने SOP चे अनुपालन

करून घेिे हे OIM ची जबाबदारी आहे .
2. HSE मॅनेजर च्या सहायाने, Head HSE, SOP च्या अंमलबजाविी वर ननगरािी करतील.
3. संपि
ू ड अंमलबजाविी ची जबाबदारी ही संबंधित Key Executive ची असेल

प्रर्पत्र -IV
ललांट्स साठी SOPs
1. प्रत्येक एंट्री/ एक्क्जि पॉइंि वर सवड पाळी/ जेनरल कमडचार्यांची िमडल क्थक्रननंग व
प्रवेश/ ननकासी द्वारावर हँर् सेननिायज करिे सवाांसाठी त्यांच्या ननमुद थिानी िाली
पादहजे.
2. प्लांि पररसरात येिार्या प्रत्येक वाहतूक िें कसड चे
3. रोजच्या

ननजांतुकीकरि केले पादहजे.

होिार्या मीदिंग्स/ िूलबॉक्स िॉक मध्ये COVID-19 बद्दल जागरूकता

ननमाडि करावी आणि प्रनतबंिात्मक उपायांची मादहती द्यावी. त्याच बरोबर खराब
आरोग्य, िकवा आणि वास/चव हयांच्या तक्रारी कोिाला आहे त का हयाची चौकशी
करावी.
4. खालील दठकािी दररोज ननजांतुकीकरि करावे.
5. कंट्रोल रूम , रे ड्रर्यो रूम
6. मीदिंग रूम आणि कॉन्रेंस रूम
7. कॅंिीन एररया
8. कायाडलय उपकरिे , PCs, वप्रंिर , आलाईर् पाट्डस , रे ड्रर्यो आणि इतर उपकरिे
9. वॉश रूम्स, िोइलेट्स ई.
10. ललफ्ट्स आणि लॉबीज , ललफ्ि असल्यास
11. क्जना आणि रे ललंग
12. दरवाजांच्या कड्या, पेननक बासड, हॅं र्लस , खच्
ु याांचे हॅं र्लस , िे बल िॉप
13. इलेक्क्ट्रकल क्थवच पॉईंट्स
14. लभंती आणि इतर पष्ृ िभाग
15. जंिन
ु ार्के आणण सेनीटार्झर ज्र्लनर्ील असल्र्ामुळे, त्र्ांच्र्ा हािाळणी, र्ाहिूक,
साठर्ण करिाना, आर्ीचा धोका तनमााण होऊ नर्े ह्र्ाची

जास्ि काळजी घेणे

आर्श्र्क आहे .
16. SOP च्या अनप
ु ालनाची संपि
ू ड जबाबदारी ही इंथिॉलेशन मॅनेजरची असेल.
17. SOP च्या रोजच्या अनुपलांनासाठी आणि COVID-19 च्या संदभाडतील इतर उपययोजनांसाठी
18. अनुपालनाची

इन-चाजड HR-ER , co-ordinator म्हिून काम बघतील.
ननगरािी, Head HSE आणि सुरक्षा आधिकारी करतील.

19. COVID-19 च्या संदभाडतील सवड पररक्थिनतची जबाबदारी संपि
ड िे प्लांि मॅनेजरची
ू प
असेल.
20. वरील SOP ही सवड कमडचायाांना, कॉट्रॅं क्िरना आणि प्लांि एररया मिील इतर व्यक्क्त
हयांना लागू आहे त.

