
Work Right to stop Coronavirus

What you can do to help stop 
the spread of coronavirus in 
your workplace

કોરોનાવાઇરસ રોકવા Work Right 
(વક� રાઇટ - યો�ય રીતે કામ કરો)

તમારા કાય��ળે કોરોનાવાઇરસનો ફેલાવો રોકવામાં મદદ 
માટે તમે શુ ંકરી શકો છો



From the time you leave home for work, to the time you return, 
you should protect yourself, colleagues and family from 
COVID-19. Here’s what you can do to cut the risk of transmission 
and help keep everyone working through the pandemic:

While at work
Your employer should have put COVID-secure measures in place. Follow 
them at all times, whether you’re working or on a break.

Wash your hands frequently, or use hand sanitiser if 
you’re unable to wash them

Maintain social distance and avoid working face to 
face with others

Make sure your workplace is well ventilated with open 
windows and doors where possible

Travelling to and from work

Avoid busy times and any kind of shared transport if 
possible

If car sharing is necessary stick to the same group, 
keep windows open, wear a face covering and 
socially distance as much as possible

Ask to work the same shifts as the colleagues you 
commute or live with

Information on what government support is available to you through the 
pandemic is available at: https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support

તમે કામ પર જવા ઘરેથી નીકળો �ારથી શ� કરીને ઘરે પરત આવો �ાં સધુી, તમારે પોતાનુ,ં સહકમ�ઓનુ ંઅને 
કુટંુબીજનોનુ ંકોિવડ-19 થી સંર�ણ કરવુ ં�ેઇએ. અહી ંતમે ટ�ા�સિમશનનુ ં�ેખમ ઓછંુ કરવા અને મહામારીના 
સમયમાં દરેક �િ�ને કાય�રત રહેવામાં મદદ�પ થવા તમે કરી શકતા હો તેવી બાબતો જણાવી છે

તમારા એ��લોયરે કોિવડ સામે બચાવના સુર�ા ઉપાયો લાગ ુકયા� હોવા �ેઈએ. તમે કામ કરતા ંહો કે �કે પર હો 
�ારે બધા સમય ેસરુ�ા માપદંડોનંુ પાલન કરો

આ વૈિ�ક મહામારી દરિમયાન તમને ઉપલ�ધ સરકારી સહાયતાને લગતી માિહતી અહી ંઉપલ�ધ છે 
https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support

તમારા હાથ વારંવાર ધોતા રહો અથવા �ે તમ ેહાથ ધોઈ ના શકો તો હે� સેિનટાઈઝરનો 
ઉપયોગ કરો

સોિશયલ િડ�ટ�સ �ળવી રાખો અને અ�ય લોકો સાથ ે�બ�મા ંસામસામે રહીન ેકામ કરવાનું 
ટાળો

કાય��ળે બારીઓ અને દરવા�ઓ શ� હોય �ાં ખુ�લા રાખીન ેહવાની પરૂતી અવરજવર 
થતી હોવાની ખાતરી કરો

શ� હોય તો ��ત સમય પસદં કરવાનુ ંકે પિરવહન વહંેચવાનુ ંટાળો

� ેકાર શેર કરવી જ�રી હોય તો એક જ �પૂમાં શેર કરો, બારીઓ ખ�ુલી રાખો, ચહેરો 
ઢાંકેલો રાખો અને શ� એટલંુ સોિશયલ િડ�ટ�સ �ળવી રાખો

તમે જમેની સાથે અવરજવર કરતા હો કે રહેતા હો તે સહકમ¡ઓ સાથ ેએકસરખી િશ¢માં 
કામ કરવા અંગે પૂછો

કામ પર હો �ારે

કામ પર જવા-આવવા



Remember

If you or someone in your household has symptoms, 
inform your employer and do not go into work – protect 
your colleagues, friends and family

If you are clinically extremely vulnerable ask your 
employer to explain the measures in place to keep 
you safe at work

If you feel your workplace isn’t safe

Check the COVID-secure measures your employer 
has put in place and ask questions

If you feel those measures aren’t enough, talk to your 
HR department or a worker representative about it

If you still have concerns, you can report this to Health 
and Safety Executive:

• Online at www.hse.gov.uk
• Call us on 0300 003 1647 – Monday to Friday 

8.30am to 5pm (Wednesdays 10am to 5pm)*

*Calls will be charged at your standard network rate, or no cost if you have 
inclusive minutes on your phone tariff.

More information on actions your employer should be taking, and advice on 
working safely during the pandemic is available at http://workright.campaign.
gov.uk/Yorkshire

For more information, check the government guidelines on safer working at: 
www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19

તમારા એ��લોયરે કરવા જવેી કાય�વાહીઓ, અન ેવિૈ�ક મહામારી દરિમયાન સરુિ�ત રીતે કામ કરવા અગં ેવધુ 
માિહતી અહી ંઉપલ�ધ છે, http://workright.campaign.gov.uk/Yorkshire

વધુ માિહતી, વધારે સુરિ�ત રીતે કામ કરવા અંગ ેસરકારી માગ�રેખાઓ માટે વેબસાઇટ જુઓ www.gov-
.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19

*તમારા �ટા�ડ�  નટેવક� દરે કૉલનો દર લાગુ પડશ,ે અથવા તમન ેકોઇ ખચ� નિહ �ે તમારા ફોન દર પર િમિનટ્સ 
જમા હોય

� ેતમને અથવા તમારા ઘરમા ંકોઈન ેલ�ણો જણાતા હોય તો તમારા એ��લોયરને તેની �ણ 
કરો અને કામ પર ન �વ – આ રીતે તમે તમારા સહકમ¡ઓ, િમ«ો અને કુટંુબીજનોનું 
સરં�ણ કરી શકો છો

� ેતમે િ®લિનકલી અ�ંત નબળા હો તો તમારા એ��લોયરે તમને કામ પર સરુિ�ત રાખવા 
માટે લીધલેા પગલાં િવશે તઓેન ેપૂછો

તમારા એ��લોયરે કોિવડથી બચાવ માટે લીધેલા પગલાઓં ચકાસો અન ે¯°ો પૂછો

� ેતમને લાગે કે લીધલેા પગલાઓ અપૂરતા છે, તો આ માટે તમારા એચઆર િડપાટ�મે�ટનો 
અથવા વક�ર ¯િતિનિધનો સંપક� કરો

� ેતમને હજુ પણ િચતંા હોય તો, તમ ેઆની �ણ HSE ન ેકરી શકો છો:

તમે જણાવલેી માિહતી ગુ± રાખવામા આવશે

• અમને સોમવારથી શુ²વાર સવારે 8.30 થી સાંજ ે5 સધુી (દર બધુવારે સવારે 10 થી 
સાંજ ે5 વા³યા સુધી) 0300 003 1647 નબંર પર કૉલ કરો *

• ઓનલાઇન વબેસાઇટ www.hse.gov.uk પર

યાદ રાખો

� ેતમન ેલાગે કે કાય��ળ સુરિ�ત નથી



hse.gov.uk

the QR with your smart phone or use the URL to 
download your preferred version.

About Work Right and HSE

Work Right is a campaign run by HSE to get businesses thinking 
about health and safety and how it applies to them. The Health and 
Safety Executive (HSE) is Britain’s national regulator for workplace 
health and safety. HSE works to prevent work-related ill health, 

behaviours across whole industry sectors to targeted interventions 
on individual businesses.

આ માિહતી પિ«કા બહુિવધ ભાષાઓમાં ઉપલ�ધ છે, તમારી પસંદગીની આ·ૃિ¹ 
ડાઉનલોડ કરવા તમારા ºાટ�ફોનથી QR કોડ »ેન કરો અથવા ડાઉનલોડ કરવા 
URL નો ઉપયોગ કરો

workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

hse.gov.uk

Work Right (વક� રાઇટ) અને HSE (એચએસઇ) િવશે

Work Right ધધંાઓને આરો³ય અને સુર�ા િવશે િવચારવા ¯િેરત કરતી HSE ¼ારા ચલાવાતી 
ઝંુબેશ છે અને ત ેકેવી રીતે લાગુ થાય છે ત ેતેઓન ેજણાવ ેછે. હે½થ એ� સે¢ી એિક્ઝ�િુટવ (HSE) 
કાય��ળે આરો³ય અને સુર�ા માટે િ�ટનના રાÀÁીય િનયામક છે. HSE સમ� ઔÃોિગક �ે«ન ે¯ભાિવત 
કરતી વત�ણૂકથી માંડીને એકલદોકલ ધધંાઓ પર લÄાંિકત હ�ત�ેપો જવેી, િનયમનકારી કાય�વાહીઓ મારફતે 
કામકાજ સિંબિંધત નબળ ુઆરો³ય, ઇ� કે �ૃ� ુરોકવા કામ કરે છે

A szórólap magyar nyelven is elérhető. Olvassa be a QR-kódot 
okostelefonjával, vagy használja az URL-címet a letöltéséhez

Ulotka jest dostępna w języku polskim, zeskanuj kod QR swoim 
smartfonem lub użyj adresu URL, aby ją pobrać

ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ 
QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ URL ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।

Broșura este disponibilă în limba română; scanați codul QR cu 
smartphone-ul dvs. sau folosiți adresa URL pentru a o descărca

 اشتہار اردو میں دستیاب ہے، اپنے سمارٹ فون سے کیو آر کوڈ سکین کریں یا یو آر ایل کے ذریعے
اسے ڈاون لوڈ کریں۔


