
 ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މުވައްޒަފަކު ފެނިއްޖެނަމަ 19-މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް
އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސް އޯ ޕީ

ނިއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފަކު  ޝައްކުވާ އަލާމާތެއް ފެމުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ބައްޔަށް . 1
މާސްކުއެޅުވުން 

 ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  މި. ކުރުން އެ މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ވަކި. 2
ން  ވަނީ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގެ މީޓީހެލްތުގައި މުވައްޒަފު ވަކިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައި

.  ރޫމް ގައެވެ 
ޓިޝޫ ނުވަތަ އެޅުމަށް  އަދި މުވައްޒަފު ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާނަމަ ނިވާކުރުމަށް . 3

ތާލުމަށްޓަކައި މަތިޖެހޭ  މާސްކު ރަނގަޅުގޮތުގައި ނައް. މާސްކް، ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ
.ޑަސްބިނެއް މީޓިންގ ރޫމްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ އެވެ

 ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ހޭންޑް  މީޓިންގ ރޫމަކީ ސިންކެއް ހުންނަ ތަނަކަށް ނުވުމުން އަތް. 4
.  ރަބް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ އެވެ

އާއިލާއަށް  ޒަފުގެ އަށް ގުޅާ އެކަން އެންގުން އަދި މުވައް 1676ހޮޓަލއިން 19ކޮވިޑް . 7
.ގުޅާ އެކަން އެންގުން 

ންކުރެވުނު ސްޓެތޮސްކޯޕް،  އަލާމާތްތައް ފެނުނު މުވައްޒަފު ބެލުމުގައި ބޭނު ބަލީގެ . 6
އިންފެކްޓެންޓަކުން ރަނގަޅަށް  ތަމޯމީޓަރު ފަދަ މެޑިކަލް އަދަވާތްތަކާއި އާލާތްތައް ޑިސް

ސާފުކުރުން  

އް ކަމަށް ޝައްކުވެގެން  އަލާމާތްތަ އެޗްޕީއޭގެ ފަރާތުން އަންނަ ޓީމުން ބަލީގެ .  8
ފައި ހުރި ކޮޓަރި ޑިސްއިންފެކްޓް މުވައްޒަފު ގެންދިއުން އެމުވައްޒަފު ބަހައްޓާ އެކަހެރިކުރި 

.ކުރުން

ނޑުމެން އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފަކު އެކަހެރި ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަ:ނޯޓް ނީ  ޅުގަ
ވީ ގޮތް އަންގާ ނެރުއްވާފައިވާ  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މިކަމުގައި އަމަލުކުރަން 

.ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ 

ހެލްތް  / ނަރުސް / ކްޓަރު މުވައްޒަފުގެ ކަންތައް ބެލުމަށް ހަވާލުވާ ޑޮއެކަހެރިކުރާ . 5
އަދި  . ވްސް ބޭނުންކުރުން ކައުންސެލަރ ގޮގްލްސް، ގައުން، މާސްކް އަދި ގްލޯ/ ވޯކަރު 

ން  ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުމާއި، އަތް ސާފުކުރު 



 

   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް        

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
 
 
" ގައިވާ ގޮތުގެ  ޕްލޭން  ގޮތުގެ  އަމަލުކުރާނެ  ދިނުމުގައި  ހިދުމަތްތައް  ލެވަލްގައި  އެލަރޓް   އެކި  ގުޅިގެން  އާއި  19-ކޮވިޑް " 

 ގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލު  އަމަލުކުރާނެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން  ޑިވިޝަން ގެ ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ މަތީން 
 
 

  ެއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.ޖެމްސް އަދި  ބަލައިގަނެ ފޮނުވަން ވާނީ ހަމަ އެކަނިލިޔެކިޔުންތައް ޑިވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގ 
  ިނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެއީމެއިލް ޑިވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޖެމްސް އަދ  ވެ.ޗެކް ކޮށް ރޫޓް ކުރާނެ މުވައްޒަފުން އެތަނަކުން ކަ
  ްސޮއި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ބޭނުން ކުރުނ 
 ީނޑު )އ ޖެހުމަށްފަހު ތައްގަނޑު (  -އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ތަކުގައި "އިލެކްޓްރޯނިކަލީ އެޕްރޫވްޑް" ޖެހުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ތައްގަ

 ފޮނުވުން. 
  ްސުޕަވައިޒު ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރ އެކެވެ. މަސައްކަތްތައް  ކުރާ ގޭގައި ތިބެގެން މުވައްޒަފުނ 
  ްނޑައަޅާ މުވައްޒަފެއްގެ  ފޯނުޑިވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިނ ޕާސަނަލް ފޯނު  ނަންބަރަށް ޖަވާބު ދެވޭގޮތައް އެތަނަކުން ކަ

 ޑައިވަރޓް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ރަށްނަންބަ
 ުބު ދޭންވާނެވެ.ށް ޖަވާއ14:00ައިން  10:00ތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހުގެ ފޯނުކޯލ 
  ްހާއްސަ އަށް   14:00 އިން  10:00 ކޮންމެ ދުވަހެއްގެފިޔަވާ  ހޮނިހިރުހުކުރު، ރަސްމީކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށ

  .ކުރަންވާނެއެވެ
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