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परिचर् 
कोरोना भाइरस डिजिइि (कोभभि-१९) प्रकोपको अवस्थामा ननमाणस्थलहरू सञ्चालन गर्दा 
ननमाणकार्यमा संलग्न समू्पणय िनशक्ति (कामर्दारहरू, सुपरभाइिर, इन्जिननर्र तर्ा अन्य सम्वन्धित 
ब्यक्तिहरू) को स्वास्थ्य सुरक्षा र संक्रमणको सम्भानवत िोखखमको नू्यनीकरण गनय आवश्यक ब्यवस्था 
प्रभावकारी रूपमा गररन ुपर्दयछ । कोरोना भाइरस )कोभभि-१९ ( प्रकोप नवरूद्ध नपेाल सरकारल ेजलएका 
पहल कर्दम तर्ा घोषणाहरू कार्ान्वर्नार्य सो को अधीनमा रही सब ैआकार प्रकारका ननमाणस्थलहरू 
सञ्चालनमा अपनाउन ुपन ेकुराहरूलाइय र्स कार्यनवभधमा समावेश गररएको छ ।  

र्स कार्यनवभध प्रकोपको नवशषे अवस्थामा तर्ार गररएको हुनाल े ननमाण कार्यमा संलग्न सबलै े
सरकारको कुन ैपनन पछछल्ला ननणयर् तर्ा ननरे्दशनहरूलाइय सरै्दव पालना गनुय पन ेहुन्छ ।    

र्स कार्यनवभधका प्रावधानहरू लगार्त ननमाण कार्यका लाक्तग तर् गररएका ननर्नमत स्वास्थ्य तर्ा 
सुरक्षाका प्रावधानहरू पनन अननवार्य पालना गनुय पनछे । र्दर्द कुन ैकार्यमा र्ोग्य ब्यक्ति उपलब्ध हुन 
नसकेको कारण वा सामाजिक र्दरूी कार्म गनुय पन ेकारण कार्ान्वर्न गनय नसडकन ेअवस्था आएमा सो 
कार्य बन्द गनुय पनछे।  

र्स प्रकोपको अवस्थामा आकास्मिक सेवामा पनन अत्याभधक चाप रहन े हुुँर्दा आवश्यक पर्दा तुरून्त 
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुन सक्न ेअवस्थाको सम्भावनालाइय पनन ध्यानमा राख्न ुपर्दयछ ।  

र्स कार्यनवभध ननमाणकार्य सुँग सम्वन्धित िनशक्तिको ब्यक्तिगत, पररवार र आम िनताको सुरक्षाको 
लाक्तग लजक्षत गरी िारी गररएको हो भने्न कुरा बोध गराइय ननमाणस्थलमा रहन ेसबलैाइय र्स कार्यनवभधका 
वारे पूणयरूपमा सूछचत गररनु पर्दयछ र पालना गनय प्रोत्सादहत गराउन ुपर्दयछ । 

र्दर्द र्स कार्यनवभधका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ान्वर्न गनय नसडकएको अवस्थामा ननमाण 
कार्य तत्काल बन्द गनुय पन ेहुन्छ ।    

सले्फ आइसोलशेि (स्वर्र्म ्अलग्ग िस्न)ु 
ननम्नजलखखत लक्षण तर्ा अवस्थाहरू भएका कुन ैपनन ब्यक्ति ननमाणस्थलमा प्रवेश गनुय हुुँरै्दन ।  

 १००.४ फरनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएका, लगातार खोडक लागकेा र श्वासप्रश्वासमा समस्या 
भएमा  

 िोखखममा रहेका ब्यक्तिहरू (बढी उमेरका, स्वास्थ्य समस्या भएका, गभयवती आदर्द)  
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 क्वाराइिाइमा वसकेा वा सम्भानवत संक्रनमत ब्यक्ति 

कोही अस्वस्थ भएर्मा गिुयपि ेकार्य 
र्दर्द काम गर्दा गरै्द लगातार खोडक लाग्न ेर ज्वरो आउन ेआदर्द लक्षणहरू रे्दखखएमा ननम्नानसुार गनुय पर्दयछ।  

 तुरून्त घर फडकि न े
 कदह ंकतै नछुन े
 खोक्दा वा हाछु्ुँ गर्दा कपिा वा कागिल ेमुख छोपे्न । र्दर्द र्स्तो कुन ैछोपे्न कुरा नभएमा हातको 

कुदहनाको भागल ेमुख छोपे्न ।  
 ती ब्यक्तिहरूल ेतुरून्त स्वर्म ्अलग्ग वसे्न अभ्यासमा लाग्न ेर पर्ाप्त अवभध (कम्तीमा १४ दर्दन) 

नपुग ेसम्म काममा नफडकि न े।  
 नपेाल सरकारल ेिारी गरेका सूचनाको पालना गरी स्वास्थ्यकमी तर्ा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पकय  

गन ेर दर्दइएको सल्लाहलाइय पालना गन े।  

निर्माणस्थल सम्म पगु्न परििहि 
कामर्दारहरू घरबाट ननमाणस्थल सम्म आउन िान सकेसम्म एकै्ल आफ्न ैसवारी साधनमा आउन सूछचत 
गराउन े। र्सका लाक्तग ननमाणस्थलमा ननम्नानसुार ब्यवस्थाहरू नमलाउन ुपनछे ।  

 र्प गाडि तर्ा साइकल/मोटरसाइकलहरूका लाक्तग पाडकि ङको ब्यवस्था गन े।  
 सावयिननक र्ातार्ातका साधनहरू प्रर्ोग नगन ेअन्य साधन (िसै्त साइकल, मोटरसाइकल 

आदर्द) को ब्यवस्था गन े।  
 प्रवेश तर्ा ननकास द्वारहरूमा हात धुन े ब्यवस्था गन े । हात धुन े स्थानमा साबनु र पानीको 

ब्यवस्था गन ेवा ह्याण्ड स्याननटाइिरको ब्यवस्था गन े।  
 कोदह ंकामर्दार र्दर्द नवरामी भएमा तुरून्त घर पुर्ाउन र्ातार्ातको साधनहरू तैनार् रहन ुपन े।   

निर्माण स्थलर्मा प्रिशे निन्दकुो निर्न्त्रण 
 सब ैखालका अनाभधकृत ब्यक्तिहरूको प्रवेशलाइय ननषेध गन े।  
 भभिभाि र एक अकालाइय छुन े सम्भावनालाइय नू्यनीकरण गनय कामर्दारहरूलाइय समूहमा 

नवभािन गरी काम शरुू गन ेसमर् र अन्त गन ेसमर् प्रत्यके समूहको लाक्तग फरक फरक तोक्न।े  
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 प्रवशे द्वारहरूमा ब्यक्ति ब्यक्ति बीच कम्तीमा १ मीटरको र्दरूी कार्म भए नभएको वारे ननरन्तर 
अनगुमन गन ेब्यवस्था नमलाउन े। र्सका लाक्तग नवभभन्न उपार्हरू अवलम्वन गनुय पन ेहुन सक्छ 
िसै्त प्रवशे द्वारहरूको संख्या र्पघट गन े। भीिभाि घटाउन प्रवेश द्वारको संख्या बढाउन ुपन े
हुन्छ भन ेअनगुमनलाइय प्रभावकारी बनाउन प्रवेश द्वारको संख्या घटाउन ुपन ेहुन्छ ।    

 प्रत्यक्ष छोएर चलाइन े प्रवशे द्वार ननर्न्त्रण प्रणाली िसै्त डफङ्गरडप्रि स्क्क्यानर िस्ता 
उपकरणहरू हटाउन ेवा ननन्धिर् पान े।  

 ननमाणस्थलमा प्रवशे गर्दा वा ननस्कुँ र्दा अननवार्य हात धोएर मात्र िान ेब्यवस्था सुननजित गन े।  
 प्रवशे द्वारमा भीिभाि हुन  नदर्दन, ब्यक्ति ब्यक्ति बीच २ मीटरको र्दरूी कार्म गनय पर्ाप्त खलुा 

ठाउुँ राखखन ुपन े।  
 बढीमात्रामा छुन ेसतहहरू (िसै्त ररसपे्सन टेवल, प्रवशे ननर्न्त्रक उपकरणहरू, िनसम्पकय का 

स्थानहरू, स्क्क्यानर, टेजलफोन सटेहरू, अडफसका िसे्क टेवलहरू आदर्द) ननरन्तर रूपमा बलेा 
बलेामा सफा गरररहन ुपर्दयछ ।  

 ननमाणस्थलमा ननरे्दशनहरू दर्द ुँर्दा एकै चोटी धेरै िना िम्मा हुन नदर्दन े। र्दर्द धरैे िनालाइय दर्दन ु
पर्दा सानो सानो समूहमा पटक पटक गरी दर्दन े।  

 सामान ढुवानी गन ेगाडिका चालकहरू गाडि मै रहन दर्दन े। र्दर्द चालक वा अन्य सहर्ोगील े
लोि र अनलोि गनयको लाक्तग साइट भभत्र प्रवेश गनुय नै पन ेअवस्था आएमा राम्ररी हात धुन लगाएर 
मात्र लोि अनलोि गराउन े।  

हात ििु ेब्यिस्था 
 र्दर्द ठूलो साइट छ भन ेवा कामगन ेमाननसहरू ठूलो संख्यामा भए हात धुन ेस्थानहरू बढाउन े

ब्यवस्था गन े। 
 हात धुन ेस्थानहरूमा साबनु तर्ा सफा पानी उपलब्ध हुन ेसुननजित गन ेर ती साबनु र पानी बाँडक 

भए नभएको ननरन्तर िाँच गन,े ती सामग्रीहरू खाजल हुन नदर्दन ेसुननजित गन े।  
 साबनु पानी उपलब्ध नहुन ेस्थानमा ह्याण्ड स्याननटाइिरको ब्यवस्था गन े।  
 हात धुन ेस्थानको पनन ननरन्तर सरसफाइ गन े। साबनु, पानी, स्याननटाइिरको मात्रा कनत बाँडक 

छ भने्न िाँच ननरन्तर गरररहन े।  
 हात धोए पछछ हात पुछ्न े पेपर टावल फ्याक्न पर्ाप्त िस्टनवनहरू उपलब्ध गराउन े । ती 

िस्टनवनहरू ननरन्तर खाजल गन ेर सुरजक्षत रूपमा नवसियन गन े।   



5 

 साइटमा साबनु, पानी, स्याननटाइिर तर्ा पेपर टावल िस्ता सरसफाइका वसु्तहरूको पररमाण 
सामान्य अवस्थामा भन्दा स्वाभानवक रूपमा बढी आवश्यक हुन ेहुुँर्दा ती वसु्तहरूको अनतररि 
माग लाइय समेत ध्यानमा राखी पर्ाप्त मात्रामा खररर्द गरी सुरजक्षत तररकाल ेभण्डारण गन े।    

शौचालर् सनुििा 
 शौचालर्मा भीिभाि हुन नदर्दन एकै समर्मा धेरै माननसहरूल ेशौचालर् प्रर्ोग गनयमा ननर्न्त्रण 

गन े। र्सका लाक्तग शौचालर् बादहर सूचना टाँस गन ेर पर्ात्प ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सदहत 
एक िना सहर्ोगीलाइय तैनार् गराउन ुपन ेहुन सक्छ ।  

 शौचालर् प्रर्ोग गनुय भन्दा अक्तघ र पछछ राम्रो सुँग साबनु पानील ेहात धुन े।  
 शौचालर्का ढोकाका ह्याण्डलहरू, फ्लस वटनहरू िस्ता स्थानहरूको ननर्नमत सरसफाइ गन े

ब्यवस्था चुस्त बनाउन े।  
 पोटेवल ट्वार्लटे (मोवाइल शौचालर्) र्र्ासम्भव प्रर्ोग नगन,े र्दर्द प्रर्ोग गनुय परेमा ती 

शौचालर्हरू ननर्नमत रूपमा खाली गराउन ेर सफा गराउन े।  
 हात धोए पछछ हात पुछ्न े पेपर टावल फ्याक्न पर्ाप्त िस्टनवनहरू उपलब्ध गराउन े । ती 

िस्टनवनहरू ननरन्तर खाजल गन ेर उछचत नवभधबाट नवसियन गन े।    
 

क्यान्टिि तथा खाद्य ब्यिस्था 
बिारका क्यान्टिनहरू बन्द हुन ेअवस्थामा खािा खाना खान ेब्यवस्था गनय ननमाणस्थलमा ननम्नानसुार 
ब्यवस्थाहरू गनुय पन ेहुन्छ ।  

 खाना तताउन े ब्यवस्था, छचर्ा कडफ वा तातो पानी तताउन े ब्यवस्थाको लाक्तग प्रर्ोग हुन े
माइक्रोवेव वा चुल्हो तर्ा भाँिाकुुँ िाको र्स प्रकोपको अवस्थामा पर्ाप्त सरसफाइ गनुय पन ेहुन्छ 
। र्दर्द सरसफाइको ब्यवस्था गनय सडकन्न भन ेर्ी सुनवधाहरू साइटबाट हटाउन े।  

 ननमाणस्थलमा प्रवशे गररसकेका कामर्दार तर्ा अन्य कमयचारीहरू ननमाणस्थल भभत्र ैरहन ुपर्दयछ। 
भभत्र बादहर गन,े स्थानीर् पसलहरूमा डकनमेल गन ेआदर्द डक्रर्ाकलापहरू गनुय हुुँरै्दन । र्सका 
लाक्तग ननम्नानसुार ब्यवस्थाहरू नमलाउन ुपर्दयछ ।  

o फोहर र संक्रमणको सम्भावना  घटाउन ननजित खाना खान ेठाउुँ अर्ात ्भोिनस्थल 
तोक्न।े  
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o भोिनस्थलमा भीिभाि हुन नदर्दन र एक अका बीचको र्दरूी कार्म राख्न 
कामर्दारहरूलाइय फरक फरक समूहमा नवभािन गरी ती समूहहरूको खािा/खाना खान े
समर् फरक फरक हुन ेब्यवस्था नमलाउन े।  

o भोिनस्थलको प्रवेश द्वारको छेउमा हात धुन ेसामग्री (साबनु, पानी, स्याननटाइिर, आदर्द) 
राख्न ेब्यवस्था गन ेर हरेक पटक उि स्थलमा प्रवशे गर्दा वा ननस्कुँ र्दा ती सामग्री प्रर्ोग 
गरी हात धुन ेसुननजित गराउन े।  

o सब ैकामर्दारहरूलाइय आफ्नो घरबाटै तर्ारी खाना तर्ा पानी जलएर आउन ननरे्दशन दर्दन।े  
o खाना खाँर्दा एक अका बीच कम्तीमा २ मीटरको र्दरूी कार्म राख्न े। एक अकालाइय छुन े

अवस्था (हात नमलाउन,े अंकमाल गन ेआदर्द) लाइय रोक्न ेब्यवस्थामा किाइ गन े। 
o खाना खवुाउन ेब्यवस्था भएको ननमाणस्थलहरूको हकमा खाना बाँड्र्दा तर्ारी खाना 

पोको पारेर दर्दन ेब्यवस्था गन े।  
 सकेसम्म नवदु्यतीर् माध्यमबाट पैसा नतन ेब्यवस्था नमलाउन े
 प्लटे, चम्चा वा कप आदर्दमा खाना नवतरण गन ेअभ्यास नगन े 

o सफा खानपेानी उपलब्ध गराउन ेर धारा तर्ा धारा वररपररको ठाउुँहरूमा बलेाबलेामा 
सफा गन ेब्यवस्था नमलाउन े।  

o खाना खान ेटवेल हरेक पटक प्रर्ोग पछछ राम्ररी सफा गन े।  
o खाना खाइसके पछछ सब ैप्रकारका फोहरहरू जसध ैिस्टनवनमा राख्न े।  
o भोिनस्थललाइय प्रत्यके प्रर्ोग पछछ समू्पणयरूपमा (कुची, टेवल, ढोकाको ह्याण्डल 

आदर्द) सफा गन ेब्यवस्था गन े।  

लगुाफेि,े िहुाउि ेतथा लगुा सकुाउि ेस्थािहरूको ब्यिस्था 
 र्ी स्थानहरूमा भीिभाि हुन नदर्दन र एक अकामा र्दरूी कार्म राख्न कामर्दारहरूलाइय समूहमा 

नवभािन गरी प्रत्यके समूहका लाक्तग लगुा फेन,े नहुाउन े समर् फरक फरक हुन े ब्यवस्था 
नमलाउन।े  

 दर्दन भरीमा पटक पटक र दर्दनको अन्तमा र्ी स्थानहरूको पूणयरूपमा सफा गन े ब्यवस्था 
नमलाउन।े  

 र्दर्द सम्भव भएमा लगुा फेन,े नहुाउन ेसुनवधाहरूको संख्या बढाउन े। 
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 र्ी स्थानहरूको साइिलाइय हेरेर ब्यक्ति ब्यक्ति बीच २ मीटर र्दरूी कार्म गर्दा कनत िनाल ेएकै 
पटक प्रर्ोग गनय सडकन्छ सो ननधारण गरी सोदह अनसुारको  आचार संदहता तर्ार गरी लाग ू
गन।े  

 पर्ाप्त मात्रामा िस्टनवनहरू उपलब्ध गराउन ेर ती िस्टनवनहरू ननर्नमत रूपमा खाजल गन ेर 
सुरजक्षत रूपमा नवसियन ब्यवस्था नमलाउन े। 

कार्म गर्दा िजिकै िसिे कार्म गिुय पि ेअिस्थालाइय न्यिूीकिण गि े 
कामको जशलजशलामा नजिकै नआइकन काम गनय सम्भव नहुन ेवा सुरजक्षत नहुन ेअवस्था आउन सक्छ 
। र्स्तो अवस्थामा ननम्नानसुार जसद्धान्तहरूलाइय ध्यानमा राखी काम गराउन े।  

सार्मान्य जसद्धान्तहरू 

 अत्यावश्यक नभइकन एक अकाको नजिक आएर वा छोएर गनुय पन ेकाम नगन े।  
 एक अकालाइय छुन ुपन ेकामलाइय नू्यनीकरण गनय र्ोिना बनाउन े।  
 पुनः प्रर्ोग गनय नमल्न ेपीपीई )व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री(  ननर्नमत रूपमा राम्ररी सफा गन ेर एकको 

सामग्री अरूलाइय प्रर्ोग गनय नदर्दन े।  
 पुनः प्रर्ोग गनय ननमल्न ेपीपीई )व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री(  हरू तुरूनै्त सुरजक्षत रूपमा नवसियन 

गन े।  
 जलफ्ट तर्ा होइस्ट भन्दा भरेङ्ग न ैप्रर्ोग गनयमा िोि दर्दन े।  
 िहाँ जलफ्ट तर्ा होइस्ट न ैप्रर्ोग गनुय पन ेहुन्छ त्यहाँ ननम्नानसुार ब्यवस्था नमलाउन े।  

o भीिभाि र स्पशयलाइय नू्यनीकरण गनय जलफ्ट तर्ा होइस्टको अभधकतम क्षमता भन्दा 
कममात्र माननसहरूलाइय प्रर्ोग गनय दर्दन े।  

o छोइन ेस्थानहरू िसै्त वटनहरूमा ननर्नमत सफाइ गन।े  
 कोठाहरूमा पर्ाप्त भने्टिलशेनको ब्यवस्या गन े।  
 गाडिका भभत्री भागहरू हरेक फरक ब्यक्तिल ेप्रर्ोग गरे पिात ्ननर्नमत रूपमा सरसफाइ गन े।  
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नर्मटिङ्गहरू 

 सकभर नमडटङ्गहरूलाइय कम गन,े एकै ठाउुँमा भटेी नमडटङ्ग गनुय भन्दा र्र्ासम्भव प्रनवभधको प्रर्ोग 
गरी छलफल गन,े अत्यावश्यक अवस्थामा नमडटङ्गहरूमा प्रत्यक्ष सम्वन्धित ब्यक्तिहरूलाइय मात्र 
सहभागी गराउन े।  

 नमडटङ्ग बस्दा सहभागीहरू र्दइु नमटरको र्दरूीमा रहन ेगरी वसे्न ।  
 नमडटङ्ग कोठामा राम्रो भने्टिलशेनको ब्यवस्था हुन ुपन ेर प्राकृनतक स्वच्छ हावा चल्न दर्दन झ्याल 

खलु्ला रहन दर्दन े।  
 र्र्ासम्भव खलुा स्थानमा नमडटङ्ग गन े।  

सिसफाइय 
 ननमाणस्थलका नवशषे गरी सावयिननक क्षते्रहरूमा, हातल े स्पशय हुन े ननम्नानसुार स्थानहरूमा 

ननर्नमत रूपमा सरसफाइ गनुय पनछे ।  
o धारा तर्ा त्यसको वररपरर 

o ट्वार्लटे फ्लस वटन र कमोि जसट-कभर 

o ढोकाको ह्याण्डलहरू 

o भरेङ्ग तर्ा कररिोरका ह्याण्डरेल 

o जलफ्ट तर्ा होइस्टको किरोल वटनहरू वररपरर 

o मेजसन तर्ा उपकरणहरूको किरोल वटन वररपरर 

o खाना तर्ार गन ेतर्ा खाना खान ेस्थानहरू 

o टेजलफोन उपकरणहरू 

o फोटोकपी मेजसन, डकबोिय तर्ा अन्य अडफस उपकरणहरू 

 फोहर फाल्न े र भण्डारण गन ेक्षमता बढाउन े र सो स्थानबाट रै्दननक रूपमा फोहर फाल्न े र 
नवसियन गन ेब्यवस्था नमलाउन े।  




