
 
 
 

 

އި ރވިސްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާރޯގާގެ އައު އާންމު ހާލަތު )ނިއު ނޯމަލް( ގައި ސިވިލް ސަ 19-ކޮވިޑް
ޒަފުން މުވައްމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި 

 ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

 ތަޢާރަފު: .1

ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  19-ދުނިޔޭގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ،މި އުޞޫލަކީ ނުވަތަ ގައިޑްލައިަނކީ
އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އާންމުކޮްށފައިވާ ިމ ދަނޑިވަޅުގައި ރޯގާ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ފެތުރުން ލަސްކުރުމުގެ 

އާންމު ހާލަތު ުނވަތަ ނިއު ނޯމަލްގެ ޙާލަތަްށދާ އިރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އައު، ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް
އި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މި ގައިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމު  ،އިދާރާތަކުން އޮފީސް ހިންގުމާއި

 ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުަރންޖެހޭހާލަތުގައި 

އްސަ ޙާލަތަށް ޚާގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން  19-ބަޔަކަށެވެ. ެއއީ ކޮވިޑް 3މި އުޞޫލު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބެހިގެންވާނީ 
ރޯގާ ފެނިފައި ނުވާ  19-ކޮވިޑް ،ގެނެވިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ބަޔަކާއި

ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރަށުރަށްނުވާ އްސަ ޙާލަތަކަށް ގެނެވިފައިޚާ ގެ ފަރާތުން ( އެޗްޕީއޭޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ހެލްތު ޕްރޮނުވަތަ 
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ބައެކެވެ.  ،ގޮތް ބަާޔންކުރާ ބަޔަކާއިކުރާނޭއިދާރާތަކުން ޢަމަލު

ނަމަވެސް، އައު އާންމު ޙާލަތަށް ދަތުރުކުރާ ވަގުތީ  ވީއާންމުކުރެވުނުކަމުގައި އައު އާންމު ޙާލަތަށް އަމާޒުކޮށް މި އުޞޫލު
ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އުޞޫލާ ނުވަތަ ގައިޑްލައިނާ  ދޭންސް އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތްވެ މަރުހަލާގައި

ބަލައި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލައި ނުވަތަ  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ، އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އޮފީހަުކން
މި އުޞޫާލ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތެއްެގ މަތިން ތަްފޞީލާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނޭ  ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަަމށް ރިއާޢަތްކޮށް

 ރިއްޔާގެ ހޫވަމުްނދާ ޙާލަތާ ުގޅިގެން ރައީސުލްޖުމްެގ ރޯގާ ބަދަލު 19-މަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮވިޑްއަގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލަިއ 
އޮފީހުން ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެންސީ )އެޗްޕީއޭ( އިން ގެންނަވަމުން ެގންދަވާ ަބަދލުތައް ވަގުތުން ވަުގތަށް އެ 

 ވާނެއެވެ.ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން އުޞޫލުގައި ހިމަނައި އެ
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 ގޮތް އިވާ ރަށްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފަ ޚާ ގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް  .2

ން އަޅާނެ ކުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައްސަ ޙާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ ރަށްޚާގެ ރޯގާ ފެނުމުގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް ،މިއީ
އި ތަކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުގެ ރޯގާއިން ރައްކާ 19-ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑްރާފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ އިދާ

 އަދި އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ ބައެވެ. 
 

 އިދާރާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް: 2.1

ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، ކަމާބެހޭ އިދާާރތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް އިދާރާ
ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް، އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް  އިންތިޒާމު ،ކޮށްއިމުގާކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް 

 ވާނެއެވެ.  ކުރަންކަށަވަރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ންމާދާރުތަ ޒިސެކްރެޓަރީ ނުވަ

ތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ފެނިއްޖެ އަލާމާ ގެ 19-ވެސް ފްލޫމެނޭޖަރެއް ކަނޑައެޅުން. އަދި ކޮވިޑް  ރާއެއްގައިއިދާ ކޮންމެ 2.1.1
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ، އެއް )އެސް.އޯ.ޕީ(މަލުކުރާނޭ ސްޓޭޑަރޑް އޮޕަރޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ އަ ހާލަތެއްގައި

 ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުން.( އެޗްޕީއޭ)

ހުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން. އަދި އެ އްޒަފުން މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ މުވަ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި 2.1.2
އެ މުއްދަތަށް  ،ނަމަ ގެ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަަތށް ގެނެވިއްޖެ ( އެޗްޕީއޭއޭޖެންސީ )ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ހެއް ރެއިން އެޑް

 .ދިނުން/ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިން މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމުއެ ގެއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ގެއި

ންސް ގައި ނުވަތަ އެންޓްރެނުތަ ނަހަށް ވަންިނޒާމެއް އޮފީ ންގެ ގައިގައި ހުން ހުރިތޯ ބެލޭނެއޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ މުވައްޒަފު 2.1.3
ރޯގާއަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި މުވައްޒަފެއް  19-ކުރުން. އަދި ކޮވިޑްއިންތިޒާމު ސަރަހައްދުގައި

 ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުން. ކަމާބެހޭ ފަރާތްަތކަށް ގުޅައި އެ ،ނަމަ ފެނިއްޖެ

އްޒަފެއް އެ މުވަ  ،ނަމަ ލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެގެ އަ 19-ގައި އުޅޭނިކޮށް ކޮވިޑްއޮފީހުގެ މަސައްކަތު 2.1.4
ކުރުން. އަދި އޮފީހުގެ މާހައުލުން މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް ޤާއިމު ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި އިންތިޒާމު އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ

ން އެ ތިކަނޑައެޅިފައިވާ އެސްއޯޕީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ،ލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަރޯގާގެ އަ 19-ކިބައިން ކޮވިޑް
 މަލުކުރުން.އަމުވައްޒަފަކާ މެދު 

 ށް ދިއުމުގެ ުކރިން އަތް ދޮވެވޭނެމުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ އޮފީސްތެރެއަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަ 2.1.5
 ހަމަޖެއްސުން. އިންތިާޒމު ކޮށްލެވޭނެތް ސާފުޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްެގން އަނުވަތަ ސެނި

ފަހު ނޫނީ  ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިތޯ ބަލައި، ޗެކްކުރުމަށް 19-ކޮވިޑްއޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ހާޟިރުވުމުން،  2.1.6
 އޮފީހަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ނުިދުނން.
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ފިންގަރޕްރިންޓް ެނގުމަކާ ނުލައި، އެ  ،ނަމަ އިވާރާތަކުން ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެިހފަސަރުކާރުގެ އިދާ 2.1.7
 ޚިދުމަތެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

ުކޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮނޑި، މޭޒު، ދޮރުގެ ތަޅު އަދި  ތުގެ ފުރުޞަ ހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ވަިއރަ 19-މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 2.1.8
ވެސް ގިނަގިނައިން  ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެދުވަހަކު ފަދަ ތަންތަން "ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް ސޮލިއުޝަން"  ޑުނއަތްގަ

 ސާފުކުރުން.

ޓް ފަދަ( ތަކެތި ސާުފކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަށް "ޑިސްއިންފެކްޓެން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ )ފޯނާިއ ކީބޯޑު 2.1.9
 ސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.ސޮލިއުޝަން" ތައްޔާރުކޮށް އޮފީ

 ސް މާހައުލުގައި ގާއިމުކުރުން.އޮފީ އިންތިޒާމު ނެވޭއަތް ދޮވެހައިން މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ފަސޭ 2.1.10

ނާތައް ކައިރީގައި "ހޭންޑް ޚާސައިކޮޓަރި އަދި ފާ ،އި ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރިތަކުގައިޔާރީގައްއިއޮފީހަށް ވަންަނ ދޮރު ކަ 2.1.11
 ކުރުން.ޤާއިމު އިންތިޒާމު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަތްދޮވެވޭނެ ނުވަތަ  ސެނިޓައިޒަރ" ބެހެއްޓުން 

އި އަންިގ ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާެއކު ނައްތާލެވޭނޭެހން ރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މާސްކާމުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެ 2.1.12
ތައް ކޮންމެ ދުވަަހކު ހުސްކޮށް ކުނި ޑުނކުނިވަށިގަތައް ބެހެއްޓިފައި ހުރުން. އަދި އެ ޑުނކުނިވަށިގައޮފީސްތެރޭގައި 

 ނައްތާލުން.

ތަކެއް ކައިރި ަކއިރީގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭ ނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ ެމދުގައި ގައިގޯޅިވުން ގިނަ މުވައްޒަފުން 2.1.13
. އަދި ގޭގައި )ކޮންޓެކްޓް( ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ިއދާރާތަކުގައި ލުއިލުއި )ފްލެކްސިަބލް( މަސައްކަތު ނިޒާމެއް ހަމަޖެްއސުން

 ފަހިކުރުން.  ތިބެގެން ކުރެވޭނޭ އިންިތޒާމު އިމަސައްކަތްތަްއ ގޭގަ ތިބެގެން ކުރެވޭނެ

އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މާަބނޑު މުވައްޒަފުން އަދި ބޮޑެތި ބަިލތަކަށް ބޭސްކުރާ ުމވައްޒަފުން އޮފީހަށް  55އުމުރުން  2.1.14
 ދިނުން.ހަމަޖައްސައި ވީވަރަކުން އިންތިޒާމު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ނުނެރެ ގޭގައި ތިބެގެން

ތެރެއިން އެއްބަޔަކާއި އަނެއް ބަޔަކު  ގައިގޯޅިވުން )ކޮންޓެކްޓް( ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަންފަޅި  މުވައްޒަފުންގެ 2.1.15
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. އަދި  ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއުޞޫލުން ނުވަތަ ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކުގެ ގޮތުގައި، އެކި 

 ކުރުން.ސްވަގުތުޮކޅެއްދީ އޮފީސްތެރެ ސާފުޓް ދެމެދަށް ހުދަންފަޅި ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ދެ ޝިފް

 ކުރުން.އޮފީހުގަިއ ޤާއިމު އިންތިޒާމު ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ތިބެވޭނެ 3ން އޮފީހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފު 2.1.16

 ބަލައިަގނެވޭނެ އިންތިޒާމު ންކޮށް ރިސެޕްޝަނުން ބަލައިގަންނަ ަތކެތި ވީހާވެސް މަދުކޮށް ލިޔެކިއުންތައް އޮންލައި 2.1.17
އަދި ރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްަތކާއި ރިސެޕްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ  ގާއިމްކުރުން.

 ކޮންޓެކްޓްވުން ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތިބޭ ސަރަހައްދު ޕާރޓިޝަނެއް ޖަހައި ބަންދުކުރުން.
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ނުންކުރާ ލިޔެކިއުްނތައް ވީވަރަކުން ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން. އަދި ލިޔެކިއުންތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި އޮފީހުގައި ބޭ 2.1.18
 ބޭނުންކުރުން.

 .ބަލައިގަތުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިން ޓްރާންސެކްޝަން ހެދުން ފައިސާ 2.1.19

ކިއުންތައް އި އެ ލިޔެކަޑައެޅިފައިވާ ވަކި ތަނެއްގަ ،ޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިަގނެންއިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ބަލައިގަްނނަ 2.1.20
 .ކުރުންސާފު ދޮވެއްޒަފުން ިގނަގިނައިން އަތްބެހެއްޓުން. އަދި އެ ލިޔެކިއުންަތއް ބަލައިގަންނަ މުވަ

 އިންތިޒާމު ދުރުމިނުގައި ތިބެެގން ބޭއްވޭނެ ފޫޓު 3ބައްދަލުވުންތައް ވީވަރަކުން ޮއންލައިކޮށް ބޭއްވުން ނުވަތަ  2.1.21
 އްސުން.ހަމަޖެ

 ރޯގާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދާހަމަވާ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްެދމުން ގެންދިއުން. 19-ކޮވިޑް 2.1.22

 ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްވާ ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ުނބޭްއވުން.  2.1.23

ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުަގއި ވައި ސާފުކޮށް ޝަންއެއަރކޮންޑިވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް އޮފީސް މާޙައުލު ބެހެއްޓުން.  2.1.24
 ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވުން.ކޮންމެ ދުަވހަކު ވެސް ދައުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި 

ރިކަމުގެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެގޮތާއި ރައްކާތެ 2.1.25
 ކުރުން.މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް މޮނީޓަރ ދީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށްދީ އެތަމްރީނުގުޅޭގޮތުން  މާފިޔަވަޅުތައް އެޅު

ކުރުމުގެ ކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް، ސާފުއެ ފަރާތްތަކާއެ ،ނަމަ ކުރުމުގެ ކަންތައް އައުޓްސޯސް ކުރެވިފައިވާ އިދާރާ ސާފު 2.1.26
ޑުތަކާއި ނއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ (އެޗްޕީއޭޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ހެލްތު ގެންދަން ވާނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަަމށާއި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބެގެްނ ކަމަށް، ބަޔާންކޮށް 
 ނުކުތާއެއް އިތުރުކުރުން.

ތައްޔާރުކޮށް  ފަދަ ތަކެތި ޕޯސްޓަރު ތުގެ މަޢުލޫާމތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެގޮ ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނޭ 2.1.27
 މުވައްޒަފުންނަށް ފެންާނނޭހެން ޮއފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.

 
 ވައްޒަފުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މު  2.2

ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ  ގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް 19-ކޮވިޑް މުގައި،ވެސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު 2.2.1
ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ  އޮތް ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް އެޅުން. މި ންގޮތުން އެޅެ
 ގެންގުޅުން. އިއަތްމަތީގަ މީހެއްގެ ތަކެތި އެ
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 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ،އަންގައިކަން ސުޕަވައިޒަރަށް  އެ ،ނަމަ ގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 19-ކޮވިޑް 2.2.2
 ބުުނން.މް މަތިން އޮފީހަށް ސަލާ

ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް  އެ ،ނަމަ ޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާވެއްޖެްނ ނުވަތަ މޮނިޝަން ނުވަތަ ކަރަންޓީއައިސޮލޭ 2.2.3
 އްސުން.ޗުއްޓީ ހަމަޖެއަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މަ ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ހުރި ނެތްގޮތެއް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ފުރަތަ ،ފަހު އޮފީހަށް ހާޟިރުވުމަށް 2.2.4
 ފަހު ނޫނީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ނުދިއުން. ތެރެއިން ޗެކް ކުރުމަށް

ޅަށް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނުވަތަ އުޅަނބޮށީގެ އެތެރެފުށް ބޭނުްނކޮށްގެން ރަނގަ ،އިރު އަޅާކިނބިހި ،ކެއްސައި 2.2.5
 ނިވައިކުރުން.

ދޮވެގެން ެމނުވީ މަސައްކަތްކުރާ އަތްސައިބޯނިލައިގެން ކޮށްގެން ނުވަތަ އިން އަތް ސާފުޓައިޒާއޮފީހަށް ވަނުމާއެކު ސެނި 2.2.6
 ސްޓޭޝަނަށް ނުދިއުން.

ފަދަ ތަކެތި(  ފޯނު މަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި )އަތްދަބަސް އަދި މޯބައިލްށް ބޭނުކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ 2.2.7
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި މެނުވީ ނުބެހެއްުޓން.

ދައްޗަކަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންުކރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި ތަރުތީބުކޮށް ގެންގުުޅން. ހީރަސް 2.2.8
ޗެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރުން. ވިޔަސް އެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންކުރާ އެއް ރަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ ފަންސު

 އަދި އެ މުވައްޒަފުގެ މޭޒުމަތީ ފޯނު ފިޔަވައި އެހެން ފޯނެއް ބޭުނން ނުކުރުން.

އަދި  ރިއަށް ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ެމނުީވ ނުދިއުން.އިމުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކަ އެއް 2.2.9
 ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން. ންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިދާ

 ލިޔެކިއުންތައް ކަރުދާހުގައި ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ވީވަރަކުން ކޮންޕިއުޓަރައިޒްކޮށް ބެހެއްޓުން  2.2.10

 ގެ މޭޒުކައިރީ އިނުމަށާއިއްއެ މުވައްޒަފެވެސް  ވޭތޯ ބެލުން ނުވަތަ ކައިބޮއި ހެދުުމގައިދާއޮފީސްގަޑީގައި ކައިބޮއި ނުހަ 2.2.11
 ކާންގެންގުޅޭ ތަށި/ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން.

 
 ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް  2.3

 .އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިންކޮށް ދިނުން  2.3.1

ގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ( އެޗްޕީއޭޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ހެލްތު އިދާރާއަށް ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް  2.3.2
 .ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އިދާރާގެ އެތެރެއަށް ނުވެއްދުން
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ހަމަޖެއްސުން.  ންތިޒާމުއިވާ ގައިދުރު މިން ބެހެއްޓޭނެެހން މަޑުކުރެވޭނޭ އިފަޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅި 2.3.3
ރާ ތެރެއަށް ދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ީމުހން އިދާިމންވަރަށް ނޫނީ އިދާާރއަށް ޚި ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓޭނެމިންވަރަށް އަދި އެ 

 ނުވެއްދުން.

 .ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސޮއިކުރަން ބޭނުންކުރާ ގަލަން ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުންލިޔެކިއުންތަކުގައި ސޮއި 2.3.4

 އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި، އަތް ސާފު ދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްަތއް މަޑުކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޚި 2.3.5
 ވީވަރަކުން ހަމަޖެއްސުން

އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ އިދާރާއަށް ވަދެވޭނީ ކިތައް މީހުންނަށްކަން އަދި  2.3.6
ވަނުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ  އިދާރާއަށް

 ފެންނާނޭެހން އިދާރާގެ ބޭރުގައި ނޯޓިސްއެއް ބެހެއްޓުން.

 

 ގޮތް ރަށްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  ނުވާ  އި ޙާލަތަށް ގެނެވިފަ ސަ އް ޚާ ނުވަތަ  ނިފައި ނުވާ ފެ ރޯގާ  19-ކޮވިޑް  .3

 އްސަ ޙާލަތަކަށް ގެނެވިފައި ޚާގެ ފަރާތުން ( އެޗްޕީއޭެހލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ރޯގާ ފެނިފައި ުނވާ ނުވަތަ  19-މިއީ ކޮވިޑް
    މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  ތަކުގައި ރާން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެ އިދާކުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަނުވާ ރަށް

ން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅާއި އަދި އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ގެ ރޯގާއި 19-ކޮވިޑް
 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ ބައެވެ. 

 
 އިދާރާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް  3.1

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  އިދާާރތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، ކަމާބެހޭ 
ޓް ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް، އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، އިމުކޮށް އިންތިޒާމުގާމާހައުލެއް  ކުރެވޭނެ

 ވާނެއެވެ.  ކުރަންށަވަރުކަ ވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު

ތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ފެނިއްޖެ އަލާމާ ގެ 19-ވެސް ފްލޫމެނޭޖަރެއް ކަނޑައެޅުން. އަދި ކޮވިޑް  ރާއެއްގައިއިދާ ކޮންމެ 3.1.1
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ، އެއް ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ސްޓޭޑަރޑް އޮޕަރޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ(

 ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުން.( އެޗްޕީއޭ)

ކުލަވާލުން. އަދި އެ ހުގެ ދަފްތަރެއް އެ އްޒަފުން މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ މުވަ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި 3.1.2
އެ މުއްދަތަށް  ،މަނަ ޓަރިންގެ ހާލަަތށް ގެނެވިއްޖެ ގެ މޮނި( އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ހެއް އިން އެޑްރެ

 /ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދިނުންއިންތިޒާމު ން މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެ ގެއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ގެއި
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އްޒަފެއް އެ މުވަ  ،ނަމަ ލާމާތެއް މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެގެ އަ 19-ނިކޮށް ކޮވިޑްއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެ 3.1.3
ކުރުން. އަދި އޮފީހުގެ މާހައުލުން މުވައްޒަފެއްގެ ވެސް ޤާއިމު ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ތިޒާމުއިން އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ އެސްއޯޕީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ  ،ރޯގާގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ 19-ކިބައިން ކޮވިޑް
 މަލުކުރުން.އަމުވައްޒަފަކާ މެދު 

 ުކރިން އަތް ދޮވެވޭނެ ވެ އޮފީސްތެރެއަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ދިއުމުގެމުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޙާޟިރު 3.1.4
 ހަމަޖެއްސުން. އިންތިާޒމު ކޮށްލެވޭނެޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްެގން އަތް ސާފުނުވަތަ ސެނި

ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަކާ ުނަލއި، އެ ޚިދުމަތެއް  ،ނަމަ އިދާރާގައި ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަަހންޖެހޭގޮތަށް ހަމަެޖހިފައިވާ 3.1.5
 ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮނޑި، މޭޒު، ދޮރުގެ ތަޅު އަދި  ތުހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަގެ ވައިރަރޯގާ 19-މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް 3.1.6
ވެސް ގިނަގިނައިން  ންމެދުވަހަކު ފަދަ ތަންތަން "ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް ސޮލިއުޝަން" ބޭނުންކޮށްގެން ކޮ ޑުނއަތްގަ

 ސާފުކުރުން.

ޓް ފަދަ( ތަކެތި ސާުފކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަށް "ޑިސްއިންފެކްޓެން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ )ފޯނާިއ ކީބޯޑު 3.1.7
 ސް ތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.ސޮލިއުޝަން" ތައްޔާރުކޮށް އޮފީ

ސް މާހައުލުގައި އޮފީ އިންތިޒާމު ނެވޭއަތްދޮވެލައިގެން ސައިބޯނިރިކަމާއެކު، ފަސޭހައިން މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެ 3.1.8
 ގާއިމުކުރުން.

ނާތައް ކައިރީގައި "ހޭންޑް ޚާސައިކޮޓަރި އަދި ފާ އަދި ތަކުގައިއި ޖަލްސާކުރާ ކޮޓަރިޔާރީގައްއިއޮފީހަށް ވަންނަ ދޮރު ކަ 3.1.9
 އިމުކުރުން.ގާ އިންތިޒާމު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަތްދޮވެވޭނެ ނުވަތަ  ސެނިޓައިޒަރ" ބެހެއްޓުން 

ން އި އަންިގ ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާެއކު ނައްތާލެވޭނޭހެ ތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މާސްކާމުވައްޒަފުންގެ ރައްކާ 3.1.10
ކުނި  ،ތައް ކޮންމެ ދުވަަހކު ހުސްކޮށްޑުނއި ހުރުން. އަދި އެ ކުނިވަށިގަތައް ބެހެއްޓިފަޑުނއޮފީސްތެރޭގައި ކުނިވަށިގަ

 ނައްތާލުން.

މުވައްޒަފުންތަކެއް ކައިރި ަކއިރީގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭ ނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ ެމދުގައި ގައިގޯޅިވުން ގިނަ  3.1.11
. އަދި ގޭގައި )ކޮންޓެކްޓް( ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ިއދާރާތަކުގައި ލުއިލުއި )ފްލެކްސިަބލް( މަސައްކަތު ނިޒާމެއް ހަމަޖެްއސުން

 ފަހިކުރުން.  އިންިތޒާމު ތަްއ ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެތްމަސައްކަ ތިބެގެން ކުރެވޭނެ

ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި، މާބަނޑު މުވައްޒަފުން އަދި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް  55އުމުރުން  3.1.12
ދި އޮފީހަށް ކޮންމެހެްނ އަވީވަރަުކން ހަމަޖައްސައި ދިނުން.  އިންތިޒާމު އި ތިބެެގން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެނުނެރެ ގޭގަ

އި ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށާނެރެން
 ރކޮށް ބެެލހެއްޓުން.ތު ގާތުން ބަލައި މޮނިޓައެ މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަ
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ނެއް ބަޔަކު ގައިގޯޅިވުން )ކޮންޓެކްޓް( ީވހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދަންފަިޅ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކާއި އަ 3.1.13
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. އަދި  ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއުޞޫލުން ނުވަތަ ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކުގެ ގޮތުގައި، އެކި 
 ކުރުން.އްދީ އޮފީސްތެރެ ސާފުސްވަގުތުޮކޅެދަންފަޅި ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ދެ ޝިފްޓް ދެމެދަށް ހު

 ކުރުން.ިއ ޤާއިމުއޮފީހުގަ އިންތިޒާމު ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ތިބެވޭނެ 3ން އޮފީހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފު 3.1.14

 ންކޮށް ބަލައިަގނެވޭނެ އިންތިޒާމު ރިސެޕްޝަނުން ބަލައިގަންނަ ަތކެތި ވީހާވެސް މަދުކޮށް ލިޔެކިއުންތައް އޮންލައި 3.1.15
ށް ވަގުތު މަޑުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ގިނަ ންއަދި ރިސެޕްޝަނު ރުންގާއިމްކު

 ހަމަޖެއްސުން.  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު

ސޮއި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިއުްނތައް ވީވަރަކުން ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން. އަދި ލިޔެކިއުންތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް  3.1.16
 ބޭނުންކުރުން.

 .ބަލައިގަތުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިން ޓްރާންސެކްޝަން ހެދުން ފައިސާ 3.1.17

ކިއުންތައް ފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައި އެ ލިޔެޑައެޅިނޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިަގނެ ކަންއިދާރާއަށް ކޮންމެހެން ބަލައިގަްނނަ 3.1.18
 ކުރުންއްޒަފުން ިގނަގިނައިން އަތް ސާފުމުވަ ބެހެއްޓުން. އަދި އެ ލިޔެކިއުންަތއް ބަލައިގަންނަ

 އިންތިޒާމު ތިބެގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނެ ފޫޓު ދުރުމިނުގައި 3ބައްދަލުވުންތައް ވީވަރަކުން އޮންަލއިކޮށް ބޭއްވުން ނުވަތަ  3.1.19
 ހަމަޖެއްސުން.

 މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްެދމުން ގެންދިއުން.ރޯގާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދާހަމަވާ މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެ  19-ކޮވިޑް 3.1.20

 ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްވާ ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާއި ހަފްލާތައް ުނބޭްއވުން.  3.1.21

ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުަގއި ވައި ސާފުކޮށް އެއަރކޮންޑިޝަންވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް އޮފީސް މާޙައުލު ބެހެއްޓުން.  3.1.22
 ށް ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވުން.ވަގުތުކޮޅަކަދުވާލަކު ދައުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި 

ތެރިކަމުގެ ކުރާނެ ގޮތާއި ރައްކާށް ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓްސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަ 3.1.23
 ކުރުން.މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް މޮނީޓަރ ދީ އެދީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ

ކުރުމުގެ ކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް، ސާފުއެ ފަރާތްތަކާއެ ،ނަމަ ކުރުމުގެ ކަންތައް އައުޓްސޯސް ކުރެވިފައިވާ ދާރާ ސާފުއި 3.1.24
ޑުތަކާއި ނއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ (އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )ވާނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން

ށާއި އަދި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބެގެން ކަމަށް، ބަޔާންކޮްށ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަ
 ނުކުތާއެއް އިތުރުކުރުން.
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ތައްޔާރުކޮށް  ފަދަ ތަކެތި ޕޯސްޓަރު ތުގެ މަޢުލޫާމތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާނޭ ގޮ 3.1.25
 ން ޮއފީސްތެރޭގައި ބެހެއްޓުން.މުވައްޒަފުންނަށް ފެންާނނޭހެ

 

 ވައްޒަފުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މު  3.2

ފަރުދީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުްނ  ގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް 19-ކޮވިޑް މުގައިވެސް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު 3.2.1
ސާފުތާހިރުކަމާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ  މި އަދި ން. ރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން އޮތް ހުއެޅެ

 ގެންގުޅުން. އިމީހެއްގެ އަތްމަތީގަ ތަކެތި އެ

އުޞޫލުގެ ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެ  ،ނަމަ ގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ  19-ކޮވިޑް 3.2.2
 ބުުނން.މްމަތިން އޮފީހަށް ސަލާ

ކަން ސުޕަވައިޒަރަށް  އެ ،ނަމަ ޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރުމަށް ދިމާވެއްޖެްނ ނުވަތަ މޮނިންޓީއައިސޮލޭޝަން ނުވަތަ ކަރަ 3.2.3
 އްސުން.އި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއަންގަ

އަނގަޔާއި ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނުވަތަ އުޅަނބޮށީގެ އެތެރެފުށް ބޭނުްނކޮށްގެން ރަނގަޅަށް  ،އިރު އަޅާކިނބިހި ،ކެއްސައި 3.2.4
 ނިވައިކުރުން.

އަތް ދޮވެގެން މެނުވީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ސައިބޯނިލައިގެން ކޮށްގެން ނުވަތަ ސެނަޓައިޒާއިން އަތް ސާފު 3.2.5
 ނުދިއުން.

ފަދަ ތަކެތި(  ފޯނު މަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި )އަތްދަބަސް އަދި މޯބައިލްލަށް ބޭނުމުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އެ  3.2.6
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީގައި މެނުވީ ނުބެހެއްުޓން.

ދައްޗަކަށް ހީރަސްގައި ތަރުތީބުކޮށް ގެންގުުޅން. އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންުކރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މޭޒުމަތީ 3.2.7
އެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކުރުން.  ،ވިޔަސް ރަކަށްވަތަ ފަންސުވިޔަސް ނު

 އަދި އެ މުވައްޒަފުގެ މޭޒުމަތީ ފޯނު ފިޔަވައި އެހެން ފޯނެއް ބޭުނން ނުކުރުން.

ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނުދިއުން. އަދި ދާންޖެހިއްޖެ ރިއަށް ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ އިއެއްމުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކަ 3.2.8
 ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން. ހާލަތެއްގައި

 ލިޔެކިއުންތައް ކަރުދާހުގައި ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ވީވަރަކުން ކޮންޕިއުޓަރައިޒްކޮށް ބެހެއްޓުން. 3.2.9

ވެސް އެ މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުކައިރީ އިނުމަށާއި  އިބޮއި ހެުދމުގައިވޭތޯ ބެލުން ނުަވތަ ކައިދައޮފީސް ގަޑީގައި ކައިބޮއި ނުހަ 3.2.10
 ކާންގެންގުޅޭ ތަށި/ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން.
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 ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް  3.3

 .ދިނުން  އިދާރާއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އޮންލައިންކޮށް 3.3.1

ގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ( އެޗްޕީއޭހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އިދާރާއަށް ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް  3.3.2
 .ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އިދާރާގެ އެތެރެއަށް ނުވެއްދުން

އްސުން. ހަމަޖެ ޓޭނެހެން މަޑުކުރެވޭނޭ އިންިތޒާމުމިން ެބހެއްއިދުރުއިވާ ގަފަޚިދުމަތް ހޯދަން އަްނނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅި 3.3.3
ތެރެއަށް ގެ ރާދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުްނ އިދާދުރުމިން ބެހެއްޓޭނޭ މިންވަރަށް ނޫނީ އިދާރާއަށް ޚިއަދި އެ ގައި
 ނުވެއްދުން.

 .ލަން ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ސޮއިކުރަން ބޭނުންކުރާ ގަލިޔެކިއުންތަކުގައި ސޮއި 3.3.4

 ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި، އަތް ސާފު ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްަތއް މަޑުކުރާ ސަރަހައްދުގައި  3.3.5
 ވީވަރަކުން ހަމަޖެއްސުން

ނީ ކިތައް މީހުންނަށްކަން އަދި އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ އިދާރާއަށް ވަދެވޭ 3.3.6
އިދާރާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ 

 ފެންނާނޭެހން އިދާރާގެ ބޭރުގައި ނޯޓިސްއެއް ބެހެއްޓުން.
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ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން  ންޖެހޭ މުވައްޒަފުންއޮފީހުން ބޭރުގައި ފީލްޑްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަ 4.1
 .އިންތިޒާމެއް އެ އޮފީހަކުން ހަމަޖައްސާފައި އޮތުން ޓަރ ކުރެޭވނެކުގެ މަސައްކަތް ދާނުދާގޮތް މޮނިފަދަ ފަރާތްތަ އަދި މި

ކަން ދާނުދާގޮތް  ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަދި އެރޯގާއިން ރައްކާތެރިވެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  19-ކޮވިޑް 4.2
 .ވެސް ޢަމަލުކުރުން ގޮތެއްގެ މަތިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކުރުމަށް އިސްކޮށް ތިބޭ ވެރިން އަންގާޕަވައިޒުސު ބަލައި

 އި ޚިލާފުވެއްޖެ ންދާ އުޞޫލާޔާރުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުގެ ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ތައް 19-ކޮވިޑް 4.3
 .ވާއިދުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަނަމަ، 
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