ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ ન્્કિ્લ્સ કાઉન્ડસલ
દ્વારા

કોરોના વાયરસ થી બચાવ માટે
પ્લ્બસસ માટે જરૂરી માગસદર્શિકા

ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ ન્્કલ્સ કાઉન્ડસલ (આઈપીએસસી) રાષ્ટ્રીય કુશળતા વિકાસ

ભ ૂર્મકા

વિગમિા આશ્રય હેઠળ ભારતિા પ્લમ્બિંગ ક્ષેત્ર માટે કામ કરી રહી છે . અમે િડા

પ્રધાિ શ્રી િરે ન્દ્ર મોદીિા કૌશલ્ય ભારતિા સપિાિે સાકાર કરિા કટટબદ્ધ છે .
આ માગસ દર્શિકા સ ૂચચમાં એિા બધા મુદ્દાઓિી રૂપરે ખા છે કે જે હાલિા કોરોિા
િાયરસ સંકટ દરવમયાિ અિે તેિા પછીિા બધા વિગતોિે અનુસરિા જોઈએ

જેથી દરે કિા ્વા્્ય અને સલામતીન ં ધ્યાિ રાખી શકાય.
તમામ મુદ્દાઓિે સરળતાથી સમજાિિા માટે, આ સ ૂચિમાં 'શ ં કરવ'ં અિે 'શ ં ન
કરવ'ં િા પેટા વિષયો હેઠળિી બધી માટહતી શામેલ છે . કૃપા કરીિે આ

ખતરિાક િાયરસિા ફેલાિિે રોકિા માટે તેન ું પાલિ કરશો.

શ્રી નરે ડર મોદી
માનનીય પ્રધાન મંત્રી, ભારત

મહેરબાિી કરીિે િોંધ કરો કે COVID-19 એ એક ખતરિાક રોગ છે , પરં ત ુ
િીજ પુરિઠો, ગટર લાઇિ / ગેસ, અવતશય દબાણ, કોડ પાલિ અિે અન્દ્ય

પીએિઇ આિશ્યકતાઓ જેિા અન્દ્ય જોખમોનું પાલિ કરવું પણ આિશ્યક છે .

#IndiaFightsCorona
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િૉ. મહેડર નાથ પાંિે ,
કૌશલ ર્વકાસ
અને ઉદ્યમશીલતા મંત્રી

આ બાબતોન ં ધ્યાન રાખશો

અહેિાલો મુજબ, કોઈ પણ કાયયસ્થળ પર પ્લમ્બિંગ કામ કરતી િખતે પાણી અિે એરોસોલ દ્વારા કોરોિા
િાયરસિો િેપ ફેલાય તેિી સંભાિિા છે . તેથી જ તે ખ ૂબ જ મહત્િપ ૂણય છે કે તેઓ તેમિા કામ ખ ૂબ જ
કાળજીથી કરે જેથી તેઓ સુરચક્ષત રહે.

સરકાર દ્વારા તમામ િહીિટી વિયમોનું પાલિ કરો.
તમારા મોબાઇલ પર આરોગ્ય સેત ુ એમપ્લકેશિ ડાઉિલોડ કરો.
જો કોઈ પ્લ્બરિે િહીિટ અથિા ડૉક્ટર દ્વારા એકાંતિાસ / ક્િોરે ન્દ્ટાઇિમાં રહેિા કહેિામાં આવ્ું હોય, તો
તેઓએ ઘરિી બહાર કામ કરિા િ છોડવું જોઈએ.
પ્લ્બરિે સ્પષ્ટ્ટ ખાતરી આપિી જ જોઇએ કે તેિે િ તો બંવધયાર / ક્િોરે ન્દ્ટાઇિમાં રહેિાનું કહેિામાં આવ્ું છે
કે િ તો તે કોઈ કોરોિા િાયરસથી સંક્રવમત દદીિા સંપકય માં આવયો છે . જો કોઈ પ્લ્બરિે ડૉક્ટર અથિા
િહીિટ દ્વારા કોરોિા િાયરસથી િેપગ્રસ્ત જાહેર કરિામાં આિે છે , તો તેણે િ તો ઘરિી બહાર
જવું જોઈએ અિે િ જ કામ જોઈએ .

આરોગ્ય સેત એપ િાઉનલોિ કરો :
ગુગલ પ્લે
સ્ટોર : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.a
arogyasetu

હેલ્પલાઇિ ઈમેલ : ncov2019@gov.in
હેલ્પલાઇિ િંબર : 011-23978046 (Toll Free: 1075)
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આઈ ઓ એસ :

https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

શ ં કરવ ં
1.

દરરોજ તમારા શરીરનુ ં તાપમાિ તપાસો.

2.

માસ્ક, શીઈલ્ડ, િશ્મા અિે ગ્લોવસિો ઉપયોગ કરો. જો શક્ય હોય તો, આખા િહેરાિે ફેસ વિઝરથી ઢાંકી દો.

3.

ૂ ા અંતરાલ પછી સેવિટાઇઝરિો ઉપયોગ કરો.
તમારા હાથિે સાબુ-પાણીથી ધોઈ લો અથિા દરે ક ટંક

4.

ઘરિી બહાર િીકળતી િખતે, દરે ક વયક્ક્તથી ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટનુ ં અંતર રાખો.

5.

કામ પરથી ઘરે પાછા ફયાય પછી તરત જ િહાિા અિે ગંદા કપડા ધોિા. આ કરીિે તમે અિે તમારા પટરિાર િેપ ટાળી શકો
છો.

6.

જો તમિે ખબર છે કે તમે િેપગ્રસ્ત વયક્ક્તિા સંપકય માં આવયા છો, તો તરત જ તેિે િજીકિા ડૉક્ટરિે જણાિો અથિા ઉપર

જણાિેલ હેલ્પલાઇિ િંબર પર સંપકય કરો.
7.

ૂ િો ઉપયોગ કયાય પછી, તેિે સાબુ-પાણીથી અથિા સેવિટાઈઝરથી સાફ કરો. ધ્યાિમાં રાખો કે તે જ
તમારા ટલ
સેવિટાઇઝરિો ઉપયોગ કરો જે િાયરસિો િાશ કરિામાં સક્ષમ છે . કામ કરતી િખતે તમે જે પણ જગ્યા, સામગ્રી િગેરેિે
સ્પશય કરો છો, પહેલા સાબુ-પાણીથી સાફ કરો અથિા સ્િચ્છ કરો.

8.

તમારું આઈડી કાડય અિે આઈપીએસસી પ્રમાણપત્ર હંમેશા તમારી સાથે રાખો

9.

મોબાઇલ દ્વારા તમામ રાન્દ્ઝેક્શિ કરિાિો પ્રયાસ કરો. રોકડ વયિહાર ટાળો.
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સામાડય સાવચેતી

શ ં ના કરવ ં
1.

સામાડય સાવચેતી

ઘરિી બહાર કોઈ પણ વયક્ક્તિા સંપકય માં આિિાથી બિાિો. હાથ વમલાઇિે
આટદત્યિી હમણાં ત્યાગિાિી િોંધ.

2.

બીજા પ્લ્બર િે તમારા ઔજાર અિે હવથયાર આપિા િટહ. જો કૃપા કરીિે

કોઈએ હવથયાર લેિાિી જરૂટરયાત કરી હોય તો તે પહેલા તેિા સાબુ -પાણીમાંથી સફાઈ
અથિા સેવિટાઈઝ કરો.
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3.

તમારો માસ્ક, િેહરો, આંખોં અિે િાકિે સાબુ અિે પાણી થી િગર ધોયે છુિો િહીં

4.

કોઈ પણ દસ્તાિેજો પર સહી કરિા માટે કોઈ અન્દ્ય વયક્ક્તિા પેિિો ઉપયોગ કરિો િહીં.

5.

ગ્રાહકિા િા ઘરમાં અથિા કાયાયલય કોઈ પણ સમાિ છોડવું િટહ.

6.

કોઈિા માસ્કિો ઉપયોગ કરિો િહીં.

7.

ગ્રાહક દ્વારા આપેલ ખાદ્યપદાથય નું સેિિ કરવું િટહ

ર્વશેષ ્થાન સંબધ
ં ી સાવચેતીઓ
ઘર /બાંગ્લા / એપાટસ મેડટ ના કામ કરતી વખતે
ધ્યાન માં લેવા વળી જરૂરી વાતો

1.

કોઈ પણ અપોઈન્દ્ટમેન્દ્ટ બુક કયાય પેહલ
ે ા એ ખાતરી કરી લો કે જયાં તમે જાઓ છો ત્યાં કોઈ કોરોિા સંક્રવમત દદી િથી. કાયયસ્થળ પર જતા પેહલ
ે ા ગ્રાહક િે તમારા
આગમિ િી જાણ આપિી અિે એ વિિેદિ કરવું કે તેઓ પોતાિા ઘર સારી રીતે સાફ કરી લે. જો તમે ક્લોરીિ ્ુક્ત પદાથયિો ઉપયોગ કરો છો તો એ ખાતરી કરી
લ્યો કે તેઓ કાયયસ્થળ પર હિા િી આિર જાિર હોયે. જો કધાિ કાયયસ્થળ સાફ િા હોયે તો પેહલ
ે ા એિી સફાઈ કરિી જેથી ઉપક્સ્તથ કીટાણુ અિે િાયરસ િષ્ટ્ટ થઇ
જાય.

2.

બંદ અથિા જામ થયેલ લઈિે િેક કરિા વયવતગત રૂપે પોતે િે્બર ખોલિો િહી. પ્રયત્િ કરો કે િોટર જેટ અથિા ગેસ િો પ્રયોગ અથિા સ્થાવિક અવધક્રયોયો પાસે
ઉપલબ્ધ વિરીક્ષણ / રખરખાિ માટે ઉપલબ્ધ ડી-કલોગીંગ ઉપાય થી કામ થઇ જાય. શક્ય હોયે તો એંડોસ્કોવપક કેમેરા િો પ્રયોગ કરશો.

3.

જો તમે કોઈ પણ એિા કાયયસ્થળ પર કામ કરતા હોિ તો તે એક મટહિો અથિા તેિાથી િધુ ઉપયોગમાં લેિાતો િથી તો િધારે સતકય તા જાળિી. કોઈ પણ જાત નું
એગઝોસ્ટ િાલવું િટહ. બધા રેપ્સ અિે ડબ્લ્્ુ-સી માં પાણી િાખીિે કામ પ્રારં ભ કરશો. બધી પાણીિી લાઈિો 200 પી પી એમ ક્લોરીિ િા વમશ્રણ થી કીટાણુરટહત
કરિી અિે ગ્રાહક િા ઉપયોગ કશું સમય માટે પ્રતીક્ષા કરિી.

4.

ઊંિી ઇમારતો માં કામ કરતી િખતે રેપ માં િકારાત્મક દબાણ િા હોયે એિી ખાતરી કરિા એન્દ્ટી-સૈફિ / િેન્દ્ટ સ્ટેક િો વિરીક્ષણ કરી કામ કરિાિી ખાતરી કરી
લેિી.

Page 6

ર્વશેષ ્થાન સંબધ
ં ી સાવચેતીઓ
ઘર /બાંગ્લા / એપાટસ મેડટ ના કામ કરતી વખતે
ધ્યાન માં લેવા વળી જરૂરી વાતો
1. લોકકાઉિ સમયે ફક્ત એિા જ કામ કરિા જે અત્યંત જરૂરી છે અિે જેમાં તેમાંથી સેહલાઈ મહય મતી થઇ શકે. કૃપા કરીિે ટરિોિેશિ અિે િિા જોડાણો જેિા મોટા અિે
ચબિ-ઝરૂરી કામો િા કરો.
5.

કામ કરતી સમયે બ ૂટિે પણ ઢાંકીિે મુકિા.

6.

તંગ અિે િાિી જગ્યાઓ પર કામ કરિાથી બિાિો. તે ખતરિાક છે .

7.

કામ શરૂ કરિા પહેલાં પહેલા ખાતરી કરી લ્યો કે તમારો બધો સામાિ અિે પ ૂિી ઉપલબ્ધ છે .

8.

એ સુવિવિત કરી લ્યો કે પાણી અિે ડ્રેિ િાળી િી લાઈિોમાં બેકફલૉ પ્રીિેન્દ્ટર લાગેલા છે .

9.

ગ્રાહકિે રેપ અિે િોટર સીલ િો મહત્િ જણાિો અિે હંમેશા ડબ્લ્્ુ-સી િો સીટ કિર બંદ કરીિેજ ફ્લશ કરવું એ કેહવું
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वाटर सील

1.

2.
3.

ર્વશેષ ્થાન સંબધ
ં ી સાવચેતીઓ
હોન્્પટલ, આઇસોલેશન તથા કવરટાઇન સેડટર માં કામ
કરતી સમયે ધ્યાનમાં લેવા ઝરૂરી વાતો

જો તમે હોક્સ્પટલ અિે આઇસોલેશિ સેન્દ્ટર માં કામ કરો તો સ્િાસ્્ય મંત્રાલય તથા પ્રશાસિ દ્વારા આપેલ બધા વિયમોં
નુ ં પાલિ કરશો.

હોસ્સ્ટપટલ અિે આઇસોલેશિ સેન્દ્ટર માં અવધકૃત વયક્ક્તિા સંરક્ષણ માંજ પ્રિેશ કરિો અિે કાયય પાર પડિો.
કોઈ પણ મરહમ
ુ ત પહેલાં તેિે ખાતરી કરો કે તે સ્થાિિી સંપ ૂણય રૂપે કટાિાટહિત છે . ઓછામાં ઓછું એક ટદિસથી બંધ મ ૂકવું .
મર્મતિા સમયગાળા પર કોઈપણ પ્રકારિી પ્રવ ૃવિઓ િાલુ રાખિી િટહ.

4.

ે ી રાખિા.
કામ કરતી િખતે પસયિલ પ્રોટે કટટિ ઇક્ક્િપમેન્દ્ટ (પીપીઈ) અિે માસ્ક ગ્લોવસ અિે બ ૂટિાં કિર પેહર

5.

મર્મત શરૂ કરતા પહેલા પ્લમ્બિંગ સંબવં ધત િસ્ત ુઓિો કટાિાત્મકૃત કરી લેશો.

6.

ઊંિી ઇમારતો માં કામ કરતી િખતે રે પ માં િકારાત્મક
સૈફિ / િેન્દ્ટ સ્ટે ક િો વિરીક્ષણ કરી કામ કરિાિી ખાતરી કરી લેિી.
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દબાણ

િા

હોયે

એિી

ખાતરી

કરિા

એન્દ્ટી-

ર્વશેષ ્થાન સંબધ
ં ી સાવચેતીઓ
હોન્્પટલ, આઇસોલેશન તથા કવરટાઇન સેડટર માં કામ
કરતી સમયે ધ્યાનમાં લેવા ઝરૂરી વાતો

1.

તદુપરાંત, ત્યાં પરં પરાગત િળ હોય , તબીબી વિષ્ટ્ણાતો દ્વારા સલાહ મુજબ, તેિે સર્જિકલ / સેન્દ્સર આધાટરત / ટિલેસ /
ફુટ ઓપરે ટેડ ફોસેટ અિે સેન્દ્સર આધાટરત ્ુટરિલ ફ્લશ િાલ્િ સાથે બદલિાિી ભલામણ કરિામાં આિે છે . જો
િોટરલેસ ્ુરીિલ્સિો ઉપયોગ કરિામાં આિી રહ્યો છે , તો ઉત્પાદકોિી માગયદવશિકા મુજબ વિયવમત અંતરાલમાં વપ્રમીંગ
અિે જીિાણુ િાશકટક્રયા કરિી જોઈએ.

2.

બંદ અથિા જામ થયેલ લઈિે િેક કરિા વયવતગત રૂપે પોતે િે્બર ખોલિો િહી. પ્રયત્િ કરો કે િોટર જેટ અથ
િા ગેસ િો પ્રયોગ અથિા સ્થાવિક અવધક્રયોયો પાસે ઉપલબ્ધ વિરીક્ષણ / રખરખાિ માટે ઉપલબ્ધ ડીકલોગીંગ
ઉપાય થી કામ થઇ જાય. શક્ય હોયે તો એંડોસ્કોવપક કેમેરા િો પ્રયોગ કરશો.

3.

એ સુવિવિત કરી લ્યો કે પાણી અિે ડ્રેિ િાળી િી લાઈિોમાં બેકફલૉ પ્રીિેન્દ્ટર લાગેલા છે .

4.

એ સુવિવિત કરી લ્યો કે બધાજ રે પ્સ માં િોટર સીલ ઉપલબ્ધ છે .

5.

સ્િાસ્્યકવમિયોંિે જાગૃત કરવું અવિિાયય છે કે ડબ્લ્્ુ સી ફ્લશ કરતી િખતે એનું સીટ કિર બંદ હોવું જોઈએ તથા
શક્ય હોય તો જાવિતર વસિંકિે ગરમ હિા દ્વારા ઉપક્સ્તથ કીટાણુ અિે િાયરસ િષ્ટ્ટ કરાય
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ર્વશેષ ્થાન સંબધ
ં ી સાવચેતીઓ
વ્યાવસાર્યક તથા સં્થાગત ભવનો / ઇમારતો માં કામ
કરતી સમયે ધ્યાનમાં લેવા ઝરૂરી વાતો

1.

આરોગ્ય અિે સલામતી માટે વયિસાવયક ઇમારતો અિે સંસ્થાઓ દ્વારા જારી કરાયેલ તમામ માગયદવશિકાિે અનુસરો.

2.

અવધકૃત / સંિાલક મંડળિી વયક્ક્ત સાથેજ મકાિ દાખલ કરશો.

3.

જો તમે કોઈ પણ એિા કાયયસ્થળ પર કામ કરતા હોિ જે એક મટહિો અથિા તેિાથી િધુ ઉપયોગમાં લેિાતો િથી તો િધારે સતકય તા જાળિી. કોઈ પણ જાત નુ ં એગઝોસ્ટ
િાલવું િટહ. બધા રે પ્સ અિે ડબ્લ્્ુસી માં પાણી િાખીિે કામ પ્રારં ભ કરશો. બધી પાણીિી લાઈિો 200 પી પી એમ ક્લોરીિ િા વમશ્રણ થી કીટાણુરટહત કરિી અિે ગ્રાહક િા ઉપયોગ કશું સમય માટે પ્રતીક્ષા ક
રિી.

4.

ે ા સાફ કરિો જેથી અરસપરસ િા કીટાણુ અિે િાયરસ િષ્ટ્ટ થઇ જાય. પ ૂણય પ્રકીરીયા દટરમયાિ એિી ખાતરી રહે કે
જો કાયયસ્થળ સાફ અથિા સ્િચ્િ િા હોયે તો તેિે પેહલ
કોઈ પણ વયક્ક્ત એ કાયયસ્થળ િો ઉપયોગ િા કરે .

5.

જો ચબસ્લ્ડિંગ છે લ્લા કેટલાક અઠિાટડયાથી બંધ હોય, તો આિી ક્સ્થવતમાં એસ.ટી.પી., સેસ્પ્ટક ટાંકી અિે બેસમેન્દ્ટિી ગટર િગેરેિી કામગીરી કોઈ અનુભિી એજન્દ્સી દ્વારા થિી
જોઈએ. બધા એસટીપી બ્લોઅસય અિે એર િેસ્ન્દ્ટલેશિ સટક્રય થિા આિશ્યક છે . વયક્ક્તગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો (પીપીઇ) માસ્ક, ગ્લોવઝ અિે શ ૂ કિર
પહેરીિેજ એસ.ટી.પી પર કામ કરવું જોઈએ. ફરીથી ઉપયોગ પહેલાં તમામ પાણીિી પાઇપલાઇન્દ્સ ફ્લશ અિે જતં ુરટહત હોિી જોઈએ.

6.

સમારકામ શરૂ કરતા પહેલા પ્લમ્બિંગ આઇટ્સિે જતં ુમુક્ત કરી લેશો.
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વ્યાવસાર્યક તથા સં્થાગત ભવનો / ઇમારતો માં કામ
કરતી સમયે ધ્યાનમાં લેવા ઝરૂરી વાતો
1. ઊંિી ઇમારતો માં કામ કરતી િખતે રેપ માં િકારાત્મક દબાણ િા હોયે એિી ખાતરી કરિા એન્દ્ટી-સૈફિ / િેન્દ્ટ સ્ટેક િો વિરીક્ષણ કરી કામ કરિાિી ખાતરી કરી લેિી.
2. બંદ અથિા જામ થયેલ લઈિે િેક કરિા વયવતગત રૂપે પોતે િે્બર ખોલિો િહી. પ્રયત્િ કરો કે િોટર જેટ અથિા ગેસ િો પ્રયોગ અથિા સ્થાવિક અવધક્રયો પાસે ઉપલ
બ્ધ વિરીક્ષણ / રખરખાિ માટે ઉપલબ્ધ ડી-કલોગીંગ ઉપાય થી કામ થઇ જાય. શક્ય હોયે તો એંડોસ્કોવપક કેમેરા િો પ્રયોગ કરશો.
3. તદુપરાંત, ત્યાં પરં પરાગત િળ હોય , તબીબી વિષ્ટ્ણાતો દ્વારા સલાહ મુજબ, તેિે સર્જિકલ / સેન્દ્સર આધાટરત / ટિલેસ / ફુટ ઓપરે ટેડ ફોસેટ અિે સેન્દ્સર આધાટરત ્ુટર
િલ ફ્લશ િાલ્િ સાથે બદલિાિી ભલામણ કરિામાં આિે છે . જો િોટરલેસ ્ુરીિલ્સિો ઉપયોગ કરિામાં આિી રહ્યો છે , તો ઉત્પાદકોિી માગયદવશિકા મુજબ વિયવમત
અંતરાલમાં વપ્રમીંગ અિે જીિાણુ િાશકટક્રયા કરિી જોઈએ.
4.

એ સુવિવિત કરી લ્યો કે પાણી અિે ડ્રેિ િાળી િી લાઈિોમાં બેકફલૉ પ્રીિેન્દ્ટર લાગેલા છે .

7.

િોશ બેસીિ અિે વસિંક માટે અસરદાર રેપ્સ હોિા આિશ્યક છે

8.

એ સુવિવિત કરી લ્યો કે બધાજ રેપ્સ માં િોટર સીલ ઉપલબ્ધ છે .
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અડય બાબતોન ં ધ્યાન રાખવ ં
1. તમારી સાથે િધારાિા માસ્ક રાખો.

2. િસ્ત ુઓિે સાફ મુકિા સાબુ-પાણી અથિા ડેટૉલ જેિી ટડસઇન્દ્ફેક્ટન્દ્ટ હંમેશા તમારી સાથે રાખો.
3. ખરાબ સામગ્રી રાખિા માટે તમારી સાથે એક િધારાનુ ં બેગ રાખશો.
4. િસ્ત ુઓિે સાફ કરિા માઇક્રો-ફાઇબર કપડું ઉપયોગ કરશો.

5. જો િહીિટીતંત્ર અથિા પ્રશાસિ દ્વારા પાસ ઇસ્્ુ કરિામાં આવયો હોય,
તો તે પ્રાપ્ત કરીિેજ ઘરિી બહાર િીકળશો.
6. તમારી સાથે ડાયરીમાં િીિેિી માટહતી લખોं :
1. િામ
2. સરિામુ ં
3. િંબર
4. કરે લ કામિી વિગત જાણકારી
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સફળતા ભર્વષ્ય માટે મોટી યોજનાઓ બનાવવાથી નહીં, પરં ત
વતસમાનમાં લેવામાં આવેલા નાના પગલાઓને કારણે મળે છે .

તકનીકી સર્મર્ત, ભારતીય પ્લમ્બિંગ ન્્કલ્સ કાઉન્ડસલ(આઈપીએસસી ), દ્વારા રચચત
શ્રી એમ.કે.ગુપ્તા, શ્રી વિિય ગુપ્તા, શ્રી વમચલન્દ્દ સેટે, શ્રી સંદીપ કે. રોયિોઉધરી ,
શ્રી ચિિંતિ દૈ યા અિે પ્લમ્બિંગ જગતિા અન્દ્ય પ્રવતસ્ષ્ટ્ઠત ટદગ્ગજ

ઇન્ડિયન પ્લમ્બિંગ ન્્કલ કાઉન્ડસલ
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A: ્ુવિટ - 606 તથા 609, ટાિર-સી , ડીએલએફ પ્રાઈમ ટાિર, ઓખલા ઇન્દ્ડસ્રીઅલ ક્ષેત્ર ફેઝ -1, િિી ટદલ્લી - 110020

