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ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ އައު އާންމު ހާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 .1ތަޢާރަފު:
މިއީ ،ދުނިޔޭގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19-ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި
އވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރޯގާ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ފެތުރުން ލަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އާންމުކޮށްފަ ި
ލުއިކޮށް ،އައު އާންމު ހާލަތު ނުވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ޙާލަތަށްދާ އިރު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އޮފީސް ހިންގުމާއި،
އިދާރާތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ނ
ގޮތު ް

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތަކާއި،

މި

ހާލަތުގައި

މުވައްޒަފުން

އޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙެވެ.
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ު
މި އުޞޫލު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހިގެންވާނީ  3ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން ޚާއްސަ ޙާލަތަށް
ގެނެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ބަޔަކާއި ،ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެނިފައިނުވާ
ނުވަތަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ޙާލަތަކަށް ގެނެވިފައިނުވާ ރަށްރަށުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ނތައްތައް ހިމެނޭ ބައެކެވެ.
ޔންކުރާ ބަޔަކާއި ،އެހެނިހެން ކަ ް
އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް ބަ ާ
އައު އާންމު ޙާލަތަށް އަމާޒުކޮށް މި އުޞޫލު އާންމުކުރެވުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،އައު އާންމު ޙާލަތަށް ދަތުރުކުރާ ވަގުތީ
ކންމެ
ލ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ޮ
ޞ ާ
ލތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އު ޫ
މަރުހަލާގައި ވެސް އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތްދޭން ޖެހިއްޖެ ޙާ ަ
ހ
ނވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެ ޭ
ތށް ބަލައި ު
އޮފީހަކުން ،މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮ ަ
ކަންކަމަށް ރިއާޢަތްކޮށް ،މި އުޞޫލާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަފްޞީލާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލައި
ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ .އެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ އުޞޫލުތަކުގައި ،ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާ ބަދަލުވަމުންދާ ޙާލަތާ ގުޅިގެން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ގެންނަވަމުން ގެންދަވާ ބަދަލުތައް
ނ ދޭންވާނެއެވެ.
މނައި ،އެ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަ ް
ވަގުތުން ވަގުތަށް ހި ަ

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް
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 .2ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން ޚާއްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް
މިއީ ،ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން ޚާއްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އަޅާނެ
ފިޔަވަޅުތަކާއި ،އެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ބޔާންކުރާ ބައެވެ.
ދނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ަ
އަދި އިދާރާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ި
 2.1އިދާރާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް:
އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ތއް ،އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް
އ ަ
ގތުން ،ތިރީގައި އެވާ ކަންތަ ް
ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ،އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ޮ
ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
2.1.1

ލ މެނޭޖަރެއް ކަނޑައެޅުން.
ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ވެސް ފް ޫ

ކތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން
ފލޫ މެނޭޖަރަކީ ރައް ާ
އެ ގޮތުން ް

ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެ އިދާރާއެއްގައި ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަން
ތ ދިނުމުގައި ފޯކަލް
ހން އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާ ު
ނ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެހެނި ެ
ކަށަވަރުކޮށް ،މި ކަމާ ގުޅޭގޮތު ް
ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.
2.1.2

އގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ސްޓޭޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
ފނިއްޖެ ޙާލަތެ ް
ޒފެއްގެ ކިބައިން ެ
ކޮވިޑް 19-ގެ އަލާމާތެއް މުވައް ަ
(އެސް.އޯ.ޕީ) އެއް ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުން.

2.1.3

ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުން މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން .އަދި އެ
ޖ ނަމަ ،އެ މުއްދަތަށް
ތށް ގެނެވިއް ެ
އިން އެޑްރެހެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަ ަ
އެ ގެއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ގެއިން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު/ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން.

2.1.4

ފރާތްތަކަށް ގުޅައި،
ކޮވިޑް 19-ރޯގާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރި މުވައްޒަފެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ކަމާބެހޭ ަ
އެ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުން.

2.1.5

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ކޮވިޑް 19-ގެ ޢަލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއް
ނ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް 19-ރޯގާގެ ޢަލާމާތެއް
ގ މާހައުލު ް
ވލުން .އަދި އޮފީހު ެ
ށ ފޮނު ާ
ލ ކްލިނިކަ ް
ވަގުތުން ފް ޫ
ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ .އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުން.

2.1.6

ނގުމަކާ ނުލައި ،އެ
ހފައިވާ ނަމަ ،ފިންގަރޕްރިންޓް ެ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެ ި
ޚިދުމަތެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

2.1.7

ކޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮނޑި ،މޭޒު ،ދޮރުގެ ތަޅު އަދި
ޞތު ު
އރަހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ަ
މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 19-ގެ ވަ ި
ނ ފެންފޮތިގަނޑަކުން
ފޓެއް ނިމުމުން ޑިޓާރޖެންޓް/ސައިބޯ ި
މނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ޝި ް
ތން ހި ެ
އަތްގަނޑު ފަދަ ތަން ަ

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް
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ޣއްޔަރުވެއްޖެ ނަމަ،
ދ ހަށިގަނޑު ދިޔަޔަކުން އެއްވެސް ތަނެއް ތަ ަ
ކރުން .ހޮޑު ،ލޭ ފަ ަ
ހ ރަނގަޅަށް ސާފު ު
ފުހެލުމަށްފަ ު
އެފަދަ ތަނެއް ސާފުކުރުމަށް ފަހު ޑިސްއިންފެކްޓުކުރުން.
2.1.8

މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮފީސް މާހައުލުގައި ގާއިމުކުރުން.

ހންޑް
ނ ދޮރު ކައިރީގައްޔާއި ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރިތަކުގައި ،އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ނެތް ނަމަ " ޭ
 2.1.9އޮފީހަށް ވަން ަ
ނ .
ސެނިޓައިޒަރ" ބެހެއްޓު ް
އންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 2.1.10ސައިކޮޓަރި އަދި ފާޚާނާތަކުގައި ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވެވޭނެ ި
 2.1.11މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މާސްކު ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލެވޭނެހެން އޮފީސްތެރޭގައި
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަތިޖެހި ކުނިވަށިގަނޑު ކޮތަޅުލައްވާފައި ބެހެއްޓުން .އަދި އެ ކުނިވަށިގަނޑުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު
ހުސްކޮށް ކުނި ނައްތާލުން.
 2.1.12އުމުރުން  60އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އަދި ކޮވިޑް19-ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގއި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ވީވަރަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުން.
މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނެރެ ގޭ ަ
އ ޤާއިމުކުރުން.
 2.1.13އޮފީހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުން  3ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮފީހުގަ ި
ގނެވޭނެ އިންތިޒާމު
 2.1.14ރިސެޕްޝަނުން ބަލައިގަންނަ ތަކެތި ވީހާވެސް މަދުކޮށް ،ލިޔެކިއުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބަލައި ަ
ގާއިމުކުރުން .އަދި ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ރިސެޕްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ވހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ބެރިއަރ ބެހެއްޓުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނާ ކޮންޓެކްޓްވުން ީ
ތއް ވީވަރަކުން ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން.
 2.1.15އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިއުން ަ
ކޝަން ހެދުން.
 2.1.16ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިން ޓްރާންސެ ް
ނތިޒާމު
ގން ބޭއްވޭނެ އި ް
އ ތިބެ ެ
ވތަ  3ފޫޓު ދުރުމިނުގަ ި
ވން ނު ަ
ނލައިންކޮށް ބޭއް ު
އ ވީވަރަކުން އޮ ް
 2.1.17ބައްދަލުވުންތަ ް
ހަމަޖެއްސުން.
ދމުން ގެންދިއުން.
 2.1.18ކޮވިޑް 19-ރޯގާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދާހަމަވާ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ެ
އވުން.
ނބޭ ް
 2.1.19ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްވާ ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ު
ގއި ވައި ސާފުކޮށް
 2.1.20ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް އޮފީސް މާޙައުލު ބެހެއްޓުން .އެއަރކޮންޑިޝަންކޮށްފައިވާ ތަންތަނު ަ
ވހަކު ވެސް ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވުން.
ދައުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދު ަ

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް
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 2.1.21ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެގޮތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުދީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށްދީ އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުން.
މށް ،ސާފުކުރުމުގެ
ފރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވު ަ
 2.1.22އިދާރާ ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައް އައުޓްސޯސް ކުރެވިފައިވާ ނަމަ ،އެ ަ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި
ނ ކަމަށް ،ބަޔާންކޮށް
މށާއި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބެގެ ް
ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަ ަ
ނުކުތާއެއް އިތުރުކުރުން.
 2.1.23ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮތާއި ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޕޯސްޓަރު
ހން އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.
ނނާނެ ެ
ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ފެ ް

 2.2މުވައްޒަފުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް
2.2.1

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ،ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ
ވޅެއް އެޅުން .މި ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ
ގޮތުން އެޅެން އޮތް ހުރިހާ ފިޔަ ަ
ތަކެތި އެ މީހެއްގެ އަތްމަތީގައި ގެންގުޅުން.

2.2.2

ކޮވިޑް 19-ގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ނަމަ ،އެ ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ
ނން.
މަތިން އޮފީހަށް ސަލާމް ބު ު

2.2.3

ނ ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް
އައިސޮލޭޝަން ނުވަތަ ކަރަންޓީ ު
އަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން.

2.2.4

ނކޮށްގެން ރަނގަޅަށް
ނ ް
ށ ބޭ ު
ގ އެތެރެފު ް
ވތަ އުޅަނބޮށީ ެ
ކެއްސައި ،ކިނބިހިއަޅާ އިރު ،އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނު ަ
ނިވައިކުރުން.

2.2.6

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަށް ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި (އަތްދަބަސް އަދި މޯބައިލް ފޯނު ފަދަ ތަކެތި)
ޓން.
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި މެނުވީ ނުބެހެއް ު

2.2.7

ވ ނުދިއުން .އަދި
މނު ީ
އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކައިރިއަށް ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ެ
ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން.

 2.2.8ލިޔެކިއުންތައް ކަރުދާހުގައި ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ވީވަރަކުން ކޮންޕިއުޓަރައިޒްކޮށް ބެހެއްޓުން.
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2.2.9

އޮފީސްގަޑީގައި ކައިބޮއިހަދާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުކައިރީގައި އިނުމަށާއި ކާންގެންގުޅޭ ތަށި/ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި
ބނުންކުރުން.
ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށްގެން ޭ

 2.3ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް
ނ.
 2.3.1އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިންކޮށް ދިނު ް
2.3.2

އިދާރާއަށް ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް
ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އިދާރާގެ އެތެރެއަށް ނުވެއްދުން.

2.3.3

ހން މަޑުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރު މިން ބެހެއްޓޭނެ ެ
ށ
ހން އިދާރާ ތެރެއަ ް
ރއަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީ ު
މންވަރަށް ނޫނީ އިދާ ާ
އަދި އެ މިންވަރަށް ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓޭނެ ި
ނުވެއްދުން.

2.3.4

ފކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު
ތއް މަޑުކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި ،އަތް ސާ ު
ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތް ަ
ވީވަރަކުން ހަމަޖެއްސުން.

2.3.5

ހރާ އިދާރާއަށް ވަދެވޭނީ ކިތައް މީހުންނަށް ކަން އަދި
އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަ ަ
ށ
އިދާރާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަ ް
ހން އިދާރާގެ ބޭރުގައި ނޯޓިސްއެއް ބެހެއްޓުން.
ފެންނާނެ ެ

 .3ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެނިފައި ނުވާ ނުވަތަ ޚާއްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައި ނުވާ ރަށްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް
ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެނިފައި ނުވާ ނުވަތަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ޙާލަތަކަށް ގެނެވިފައި
ތ
ނުވާ ރަށްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ،ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ،އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަ ަ
ނ އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ކަށަވަރުކޮށް ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަ ް
ގައިޑްލައިންތަކާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަން ވާނެއެވެ.
 3.1މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ފަސޭހައިން ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު އޮފީސް މާހައުލުގައި ގާއިމުކުރުން.
 3.2އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު އޮފީސްތެރެ ގަވާއިދުން ސާފުކުރުމުގެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
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 3.3ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮތާއި ،ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޕޯސްޓަރު ފަދަ
ހން އޮފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.
ނށް ފެންނާނޭ ެ
ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުން ަ
ކން
ޒފުންގެ ހޭލުންތެރި ަ
 3.4ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަވާ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ދީ މި ބައްޔަށް މުވައް ަ
އިތުރުކުރުން.

 4އެހެނިހެން
 4.1އޮފީހުން ބޭރުގައި ފީލްޑްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން
ހމަޖައްސާފައި އޮތުން.
ވނެ އިންތިޒާމެއް އެ އޮފީހަކުން ަ
އަދި މި ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ދާނުދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރެ ޭ
ނދާގޮތް
ތށް އަދި އެ ކަން ދާ ު
ހމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮ ަ
ށޓަކައި ަ
 4.2ކޮވިޑް 19-ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރުމަ ް
ބަލައި ސުޕަވައިޒުކުރުމަށް އިސްކޮށް ތިބޭ ވެރިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ޢަމަލުކުރުން.
ދ އުޞޫލާއި ޚިލާފުވެއްޖެ
ކން ތައްޔާރުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުން ާ
ތރިވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރާއަ ު
 4.3ކޮވިޑް 19-ގެ ރޯގާއިން ރައްކާ ެ
ނަމަ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުން.
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