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এই িনেদিশকার ল হেলা COVID-19 কাকরণ কমসূিচর সফল এবং িনরাপদ উপ াপনা। এই কাকরণ
কমসূিচর ধাপ েলা হেলা - উপযু পিরমােণ কা উৎপাদন,বা ব ীকরণ, িবতরণ, পরী ামূলক ব বহার
এবং অনুেমাদন, কাকরণ এর প ীকরণ ও ানীয় ের কা েয়ােগর জন যথাযথ ব ব া, এবং রাগীর
কা পরবত শারীিরক অব ার অনুস ান । এ জাতীয় জ ল ও অিত আবশ ক কাজ েলা অিত ত
পিরচালনার জন য িতকূ লতার স ুখীন এবং েয়াজনীয়তার দরকার হয় তা এক দেশর ভতের এবং
িবিভ দেশর মেধ িবিভ রকম িহসােব ল করা যায় । তেব আমরা সকেলর জন েযাজ এবং কাকরণ
কমসূিচর সফল েয়ােগর জন ১০ নীিত িদেত পাির। এই দশ নীিত হেলা কােজর সনা করণ এবং বণনা,
কােজর ি য়া িলর উ িত এবং ািয় ,কাজ পিরবতেনর অিভ তা ও তার সুদর সারী িশ া।
শৃ লা ও পশা স কত যথাযথ িনজ তা উপ াপেনর উে শ এবং ব ািনক শৃ লার াত ও মূল েক
ীকৃ িত দওয়ার জন ২০১৪ সােল চাটাড ইন
উট অফ আগেনািম অ া িহউম ান ফ া রস (CIEHF)
"রয় াল চাটার" উপািধ লাভ কেরেছ। "চাটাড আগেনািম , িহউম ান ফ া রস িবেশষ " এই স ানসহ এই
উপািধেত স ািনত করা হেয়েছ C.ERGHF এর অ গত সইসব সদস েদর যারা এমন িব -মােনর
পশাদািরে র সে যু রেয়েছন।
Dr Noorzaman Rashid
Chief Executive, Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors
#ciehf

উ পদ িচিকৎসক, া েসবা পিরচালক, িব ানী, িশ ািবদ, গেবষক এবং আগেনািম িবেশষ েদর
সম েয় তির এই CIEHF সংগঠন িবিভ িনেদিশকার ওপর পু ানপু আেলাকপােতর জন গ ত
হেয়েছ। যাগােযাগ: Covid19@ergonomics.org.uk

িব: : মানব ম যুি র উ য়েনর উেদ েশ গ ত এই আেগােনািমক পরামশ

িকছু িবিশ চাটাড আেগােনািম স এবং িহউম ান

ফ া র িবেশষ (C.ErgHF) ারা দওয়া হয়।িক এই িস া
স ূণ মানব ম যুি র বা আরেগােনািমকেসর িবে ষণেক
িতফিলত কের না কারণ এই িস া েলা খুব ত িনেত হেয়েছ। এবং সজন ই চাটাড ইন
উট অফ আেগানিম অ া
িহউম ান ফ া রস (CIEHF) কতৃ প চাটাড িনবি ত সম সদস েদর এই িস াে র ওপর পযােলাচনা করার পরামশ িদেয়েছন।
https://www.ergonomics.org.uk/Public/membership/registered_member.aspx
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মানব ম যুি বা আরেগােনািমকস এবং
COVID-19 কাদান কমসূিচ-

া বয় জনগেন, জাতীয় COVID-19 কা কমসিূচর ব ব া এমন পযােয় পৗেছেছ যা আেগ কখনও দখা
যায়িন। সাধারণত য কা েলার তির এবং পরী ার জন কেয়ক বছেরর েয়াজন স েলা এক বছেরর মেধ
বাজাের আনেত হেয়েছ এবং র পণ
ূ কেয়ক
কাএখনও তিরর পযায় রেয়েছ। কা তিরর িত ত
সং া িলেক, কা সংর েণর অিত শীতল মাধ েমর ব ব া করেত হেয়েছ । কার সংি
জীবনকাল এবং
ব ায়সােপ অিত শীতল সংর েণর জন কার রসদ, ানীয় শাসন এবং জনগেনর মেধ র সম য়েক
আেগর তু লনায় আরও দ করেত হেয়েছ ।
ইসরােয়ল, সংযু

আরব, িচিল এবং যু রােজ র মেতা িকছু দশ তােদর

কা দওয়ার কমসিূচ কাযকর করার

ে চূ ড়া অ গিত সাধন কেরেছ; তবও
ু িব ব াপী কা করেনর িতকূ লতা অেনক। WHO-র সদস রাে র
এক তৃ তীয়াংেশরও বিশ লােকর কােছ কািভড -১৯ এর আেগ কান রােগর জন া বয় েদর এক ও কা
কমসিূচ িছলনা। এছাড়াও, কা সরবরােহর ে ভারসাম হীনতা রেয়েছ, অথাৎ ব দির দশ যারা
আ জািতক COVAX িবতরণ নীিতর উপর িনভর কের, তােদর দশবাসী কখন কী ধরেনর কা পােব তার
উপর দশবাসীর ই ার ভাব নই।
সম পৃিথবী জেড় কা সং া মানব সুর ার উে গ থাকােত এর েয়াগ িনেয় সকেলই িবিভ কারেণ
ি ধা
রেয়েছন। অতএব, কা কমসূিচেত COVID-19 কার স ে
ান এবং সেচতনতা বাড়ােনার জন
ানীয় স দায় িলেক কােজ লাগােনা হেয়েছ । এ
ািবত হেয়েছ য সংখ ালঘু গা
েলােক কাকরেণ
পযা পিরমােণ অ ভু করার েয়াজন।
সেবাপির, জনগন অিব াস ভােব বিচ ময় এবং তােদর িবিভ
ে িনেজর িনেজর েয়াজেনর বা চািহদার
জায়গা রেয়েছ। বীণ এবং দবলেদর িদেক াথিমক দ িনব রেখ, তােদর চািহদা যমন - পিরবহন, নাম
নিথভু ি করণ পিরেষবা িল চালু রাখার জন ই ারেনট এবং মাবাইল ফান ব ব া এবং া সেচতনতার
িবষয় বাঝা িবেশষ র পূণ। িকছু লাক দি
া এবং উে গ জিনত সমস ায় ভু গেত পাের তাই সজন

িনকট এবং পিরিচত জায়গা িলেত

কা দওয়ার ব ব া থাকা দরকার।

মানব ম যুি বা আরেগােনািমকস হ'ল এক
মাণ িভি ক ব ািনক িবষয় যা কাদান কমসূিচ তির
কের কােজর ব থতা িল সনা করণ এবং িবে ষেণর মাধ েম। কােজর চািহদা বা েয়াজনীয়তা ও
িতকূ লতা িল জেড় কাকরণ ি য়ার উ িত সাধন কের। উ িতর জন মাগত শখা এবং অিভেযাজন
এর জন ায়ী পিরবতন িনেয় আেস।
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এই িনেদিশকায় ব ণত দশ নীিত, জাতীয় কা কমসূিচেত গভীর এবং সুসংহত
িচ াভাবনা সহ িন িলিখত হণেযাগ কমসূিচর উপ াপন কের:

সনা করণ

১.

২.

কাকরেনর
েয়াজনীয়তা (needs)
এবং মানুেষর কা
নওয়ার মতা

কাকরেনর
েয়াজনীয় সর াম
সমূহ িবেবচনা

৪.

৩.

কাদান
ােনর পিরেবেশর
মূল ায়ন

৫.

কাদান কম েদর
কােজর বণনা

কাদান কম েদর
স াব ঝুঁিকর মূল ায়ন

উ িতকরণ

৬.

৭.

কাদান কম েদর
কম মতা বাড়ােত এবং ঝুঁিক
াস করেত শারীিরক দর ,
সর াম এবং কায িলর নতু ন
নকশাকরণ

ব বহারেযাগ
কােজর িনেদিশকার
িবকাশকরণ

৮.

কাদান
কম েদর উপযু
িশ ণ দান

অিভেযাজন

৯. কােজর পুনঃমূল ায়ন এবং
েয়াজনীয় পিরবতন

১০.

ঘটনা িলর নিথকরণ
এবং ভু ল থেক িশ া হণ

রাগী সুর া ব ণত েগ এক
বীণ পিরবােরর সদস েক এক
কা কে র সােথ তােদর অিভ তার ব ি গত
িত িব স েক প ু ন একজন আেগােনািম এর দ ভি থেক:
https://www.pslhub.org/learn/coronavirus-covid19/273_blogs/vaccination-centres-minimisingthe-risks-to-vulnerable-people-r3875/
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সবব াপী
এক

জাতীয়

কাকরণ কমসূিচ

কা কমসূিচর সামি ক কাঠােমা যেথ জ ল এবং এর ধাপ েলা হেলা যমন:

পিরেসবা ব ব া
সর াম সমূহ
Org.
পিরকাঠােমা
উৎপাদন

মানুষ

কায
পরী া এবং

কােজর

অনুেমাদন

পিরেবশ

সংর ণ এবং
দান

সমেয় COVID-19
কাদান
Ÿ রাগীর অিভ তা
Ÿ কম েদর পযেব ণ

বা ব ীকরন

ানীয় শাসন

নিথভু ি র সময়

ানীয় রসদ

ফলাফল:

Ÿ িনরাপদভােব স ক

শাসন ব ব ার
পিরদশন

পু

সম ব ব ার
ানপু িবচার
িবেবচনা

ানীয় কা ক
িলর াথিমক কাজ েলা হল:
l পিরক না মািফক পিরেষবা সরবরাহ
l রাগীেদর
কা হন নিথভু করা

l
l

বজ পদােথর
স ক দরীকরণ

রাগীেদর কা দওয়া
ট কাকরণ পিরেষবা িনরী ণ করা

এখােন যসব সহায়ক কাজ েলা িবেবচনা করা েয়াজন তা হেলা:
l
কাদান ােনর পির ার এবং িনব জন ।
l
কার স ক মা ায় পিরবহন এবং সরবরাহ ।
l সংরি
ত কার সুর া।
l
কার সুষম ব ন।
l র
ণােব ণ
l য পািতর কৃ ত সংর
ণ
িত কােজর ব ব া এমন লাকেদর িনেয় করেত হেব যা কােজর অন ান িবষয় েলার সােথ সম য় াপন
করেত পাের । কােজর অন ান উপাদান বা িবষয় েলা হল যমন l কােজর অ ভু
অন ান ব ি রা যমন
l কােজর আনুষি ক পিরেবশ।
রাগী এবং তােদর সহকম রা ।
l সামি ক সাংগঠিনক কাঠােমা।
l কােজর েয়াজনীয় য পািত ও উপকরণ ।
l কােজর ওপর অন ান িবষেয়র বািহ ক ভাব।
মানব ম যুি

বা আরেগােনািমকেসর এর ল

হেলা

কাকরণ প িতর উ িতর মাধ েম কােজর ি য়া এবং

ফলাফল িল যমন সুর া, রাগীর অিভ তা এবং কম েদর সু তা াপন করা ।

1
Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly M. SEIPS 3.0: Human-centered design of the patient journey for patient safety. Applied Ergonomics.
2020;84:103033.
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সনা করণ

১. কাকরেনর েয়াজনীয়তা (needs) এবং মানুেষর কা নওয়ার মতা.জনসাধারেণর চািহদা এবং দ তার সনা করণ
কাকরণ কমসূিচ িবিভ লােকেদর (েরাগী, তােদর ত াবধায়ক বা পিরবােরর সদস , কা ক
িলর থম
সািরর কম , পিরচালক, শাসক ইত ািদ) এক কের। এই িবিভ লােকেদর চািহদা িবিভ । িবিভ মানুেষর
এই িবিভ েয়াজন বা চািহদা েলা স কভােব বাঝা দরকার যােত কমসূিচ সই অনুযায়ী তির করা যায়।
কমসূিচর িত পযােয় িবেবচনা করা দরকার য কান ধরেনর লাক কান কােজর সােথ জিড়ত রেয়েছ এবং
তােদর ল
িল কী।
এই রকম এক কমসূিচ র করার জন উপযু
ান হল কা ক
িল যখােন লােকরা কা হণ
করেব। থেমই িবেবচনা করেত হেব য িবিভ লােকর শারীিরক এবং মানিসক অব া িভ রকেমর হেত পাের।
িকছু মানুেষর শারীিরক িতব কতা থাকেত পাের অথবা িকছু মানুষ মানিসক ভােব উি থাকেত পােরন।
িকছু লােকর চািহদা থাকেত পাের কাকারেণর সমেয় অন কারও স । কারও কারও ভাষা বাধা হেয় দঁ াড়ােত
পাের ; এবং এমনও লাকজন থাকেত পােরন যােদর দ
িতব কতা রেয়েছ ।
অবশ ই, া েসবা কম , শাসিনক, পিরচালনাকারী এবং সহায়তা কম ও বাইেরর কম রা যারা িনরাপ া
এবং পির ার পিরেষবার সােথ যু , এেদর েত কেকই েত েকর কােজর ব াপাের যেথ সেচতন থাকেত হেব।
এই ধরেনর কমসূিচর লাকেদর খুব বিশ অিভ তা নাও থাকেত পাের, অেনেক হয়েতা
ােসবায় থেক কাজ
েলােত স ম হেয় যান আবার অেনেক অনুশীলন সে ও স ক স মতা এবং িস া
হেণর দ তা অজন
করেত পােরন না।
রাগীর িববরণ








বয়স
িল
চলন মতা
া অব া
শারীিরক এবং মানিসক অব া
শারীিরক বিশ
মেনাভাব এবং ব ি গত পছ








পার িরক কথাবাতার মাধ ম (েযমন: দ এবং বণ)।
সবার েয়াজন।
সাং ৃ িতক ও ভাষার পটভূ িম।
া িবিধর ান (েযমন: কা দওয়ার স িত)
রাগীর বাস ান
বাস ান থেক কাকরণ কে আসার মাধ ম




িশ েণর ব ব া
কাকরণ ি য়া এবং েয়াজনীয় সর াম এর সে
পিরিচিত হওয়া
আ িব াস তির করা
কাকরেণর িবিভ পিরভাষার সে পিরিচত হওয়া
ব -েপশাদার ব ব ায় কাজ করার অিভ তা সং হ করা
িদেনর িবিভ সমেয় কাজ করার ইে থাকা

কম েদর চািহদা এবং িববরণ







জলপান এবং পু কর খাবােরর ব ব া
আরাম এবং িবরিতর ব ব া
িল
শারীিরক বিশ
আধ াি ক সহায়তার ব ব া
ব ি গত সুর ার ব ব া (েয কান
িহংসা ক আ মণ থেক র া)






িবিভ পযােয় কাদান কমসূচীেত আরও অেনক লােকর ভূ িমকা থাকেত পাের। তােদর সনা
কর ন এবং তােদর চািহদার রখিচ তির কর ন।
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করার চ া

২. েয়াজনীয় সর াম - য পািত

কাকরেণর জন কম রা িবিভ য পািত ব বহার করেব, যার মেধ িকছু হয়েতা কম েদর কােছ অেচনা হেত
পাের, এবং িকছু হয়েতা কাকরেনর কােজ ব াবহারই করা যােব না।
য পািত ও সর াম িলর উদাহরণ:







চয়ার
ড এবং কি উটার
িপিপই
কা দওয়ার িসির
ধারােলা িন ি য
মা এবং ব ব ত িপিপই ফলার জন িন দ পা

কাদান এ নাম এবং কাকারণ নিথভু
করবার জন ইেলক িনক ব ব া
 শরীেরর তাপমা া মাপক য
 কাকরণ িনেদিশকার পুি কা
 হাত ধায়া ও স ািনেটশন এর ব ব া


সর াম এবং য পািত েলা কােজর জন উপযু হওয়া দরকার। এ েলার উপযু র ণােব ণ হওয়া
দরকার। সব য পািত ও সর ােমর জন িন িলিখত িবষয় িল িবেবচনা করেত হেব:
 এ ক কান কােজ ব বহার করেত হেব?
 এ ক ব বহার করেব ?
 এ িকভােব ব ব ত হেব?
 এ র স ক ব বহার বাঝা এবং ব বহার করা কত সহজ?
 এ কীভােব সহেজই র ণােব ণ এবং জীবাণুনাশক বা িন ি করা যায়?
িপিপই এক সা িতক উদাহরণ, যখােন অেনক া েসবা কম রা তােদর সমস ার কথা জািনেয়েছন যমনিপিপই যা স কভােব সবার শরীেরর মােপ হয় না এবং এ দীঘ সময় ধের অিবি
ব বহােরর জন অত
অনুপেযাগী।

2

https://www.ergonomics.org.uk/Public/Think/CIEHF-survey-confirms-serious-PPE-problems-on-the-frontine.aspx?fbclid=IwAR0rbMvPJ
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৩. কােজর জায়গার মূল ায়ন

কাজ করার জায়গা ক ায়ই অবেহলা করা হয় এবং কম রা কােজর অনুপযু জায়গা েলােতই কােনাভােব
কাজ করেত বাধ হয়। এ সকেলই জািন য কালাহলপূণ পিরেবশ কম েদর াি র মাধ েম মানিসক াে
ক দবল কের। অন িদেক, সু-সি ত কমে
িল একজন কম র দ তা উ ত করেত এবং অিভ তা বািড়েয়
তু লেত সহায়ক।
COVID-19 এর সং মণ, িতেরাধ ও িনয় েণর জন পার িরক সামািজক দর ছাড়াও স ক ভােব গ ত
এবং পযা পিরমােণ বায়ু চলাচেলর উপেযাগী কােজর জায়গার িনমাণ খুবই র পূণ। নীেচ, এই কমসূিচর
িত পযােয়, কীভােব এক কােজর জায়গা দ এবং িনরাপদ ভােব কাজ করােক ভািবত কের তা
আেলাচনা করা হেয়েছ :
আগমেনর সময়:
 জনসাধারেণর এবং কম েদর যাতায়াত এর জন পৃথক ান িবেবচনা করা দরকার
 িবিভ শারীিরক অব ার লােকর কাকরন কে পৗছােনা িবেবচনা করা দরকার
 যতটা স ব, উে গ কমােনার জন কমে ে র া
িনি ত করা দরকার
 কা হণকারী দর শৃ লাব ভােব অেপ া এবং একমুখী চলন িবেবচনা করেত হেব
ভােব উে খ করা েয়াজন
 িত িনেদিশকােত লােকরা কাথায় পৗেছেছ বা পৗছােব তা সু
 িনেদিশকার তথ েলা খুব সহজ হেত হেব যােত সবার বাধগম হয়
 সিড় এবং িলফট িল সামািজক দর িবিধ মানার ে বাধা হেয় দঁ াড়ােত পাের। এ েলা এিড়েয় চলাই
উিচত। যিদ এড়ােনা না যায় তাহেল িনেদিশকােত িক ভােব এ েলা ব াবহার কেরও সামািজক দর এড়ােনা
যায় তা
ভােব উে খ করেত হেব।
অেপ া
:
 লােকরা কাথায় অেপ া করেব তা িবেবচনা করা
 সামািজক দর বজায় রেখ কত লাকেক িনরাপেদ ান দওয়া যেত পাের (সােথ আসা লােকরা যন
থাকেত পাের) তা পযােলাচনা করা
 জনগেণর অিতির চলাচল কমােনার ব ব া করেত হেব, টয়েলট এবং জল খাবার জায়গােক অেপ ার
জায়গােত তির কের
 কত সহেজ অেপ ার ান েলা পির ার করা যায় তা িচ া করেত হেব
 আপতকালীন সমেয় জনগন যন অেপ া
থেক খব
ু শী ই ান করেত পাের স িবষেয় খয়াল রাখেত হেব
 আসন এবং অেপ ার ব ব া েলা শারীিরক িতব ী লাকেদর জন ও উপযু হেত হেব
কাদান অ ল:
 কম রা দীঘ সময় ধের এই জায়গােত কাজ করেব, তাই এই জায়গা বড়, আসবাব িল আরামদায়ক এবং
কম েদর শরীেরর মাপ অনুযায়ী বা েয়াজনীয়তা অনুসাের ছাট বা বড় করা যায় এমন হেত হেব
 উপকরণ এবং সর াম েলা হােতর কােছ থাকেত হেব
 আেলা পযা পিরমাণ হওয়া েয়াজন ( ু লখাও যন সহেজ পড়া যায়)।
 চলাচল এর জন পযা জায়গা থাকেত হেব যােত ইল চয়ার এবং াচ িনেয়ও কােনা অসুিবধা না হয়
কাদান পরবত অ ল:
 সামািজক দর িবিধ বজায় রাখার জন এই অ ল যন কা দান অ ল এর থেক পৃথক হয়।
 এে ে রাগীেদর যন দঁ ািড়েয় এবং বেস থাকার উভয় ব ব াই করা থােক।
 িকভােব এই জায়গা আপৎকালীন সমেয় ত ত াগ করেত হেব তা যন উপযু ভােব িনেদিশকােত উে খ
করা হয়।
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৪. কম েদর কােজর বণনা

মানব ম যুি বা আরেগােনািমকস কাকরণ কমসূিচর পযােলাচনা বা িবে ষণ কের দ িবষেয়র উপর
িচ া কের ১। কম েদর যা করা উিচত কাকরণ এর জন এবং ২। তারা বা েব িক কাজ করেছ । এই দ
িবষয় ক আমরা বলেত পাির এইরকম ভােব : ১। ক নার কাজ ( য কাজ করা উিচৎ ) ও ২। বা েবর কাজ
(েয কাজ করা হেয়েছ) ; ক নার কাজ এবং বা েবর কাজ এক নাও হেত পাের, এবং তার জন পযােলাচনা বা
িবে ষণকারী দল র মেধ বা ব অিভ তা স
লাকেদর যু করেত হেব , যারা স ক কােজর িদশা বা
ল
তির করেব ।
কাকরণ কমসূিচ ক আেরা উ ত করার জন থেম কাকরেণর সে যু লােকেদর বা কম েদর কােজর
ল িক তা বুঝেত হেব তারপর দখেত হেব এরা িনেজর লে
পৗছােব িকভােব। সবেশেষ বার করেত হেব
স ূণ কােজর ধরন িক হেল এরা সহেজই িনেজর লে
পৗছােত পারেব।
গণ

১. পিরেসবা ব ব ার
পিরক না

২.

কাদান কমসূিচর সূচনা

কা হনকারীেদর নাম
নিথভু ি র ব ব া

৩.

কা হনকারীেদর
কাদান

৪. স ূণ পিরেসবা
ব ব ার পিরদশন।

উপেরা
েত ক কাজ আরও িকছু ধােপ িবভ করা যেত পাের যােত স েলা বুঝেত আেরা সুিবধা হয়। যমন কা হণকারী দর নাম নিথভু ি র ি য়া এইভােব হেত পাের -

গণ

১. পিরেসবা ব ব ার
পিরক না

২.১ রাগীেক
আম ণ

২.

২.২ রাগীর নাম
নিথভু করণ

কাদান কমসূিচর সূচনা

কা হনকারীেদর নাম
নিথভু ি র ব ব া

৩.

২.৩ নিথভু করেণ রাগীর
সুিবধা অসুিবধা অনুযায়ী
পিরবতনকরণ

কা হনকারীেদর
কাদান

৪. স ূণ পিরেসবা
ব ব ার পিরদশন।

২.৪ কা দওয়ার িদন ও সমেয়র যথাযথ
িবচার িবেবচনা ( যমন - যিদ স ব হয়
স ক িদেন রাগীর বািড়েত িগেয় কাদান)

স াব ি য়ার দবলতা েলা দ েগাচর করেত এ জাতীয় কম তািলকা কাযকরী, কম ি য়ার মেধ য
উপাদান েলা কায স াদন, িশ েণর এবং সমথেনর ধরনেক ভািবত করেত পাের, স েলা মানুেষর
েয়াজন হেত পাের|

১০

এক

জািতর

কাকরণ: মানব ম যুি

বা আরেগােনািমকেসর দশ

নীিত

৫. স াব দবলতা

িলর মূল ায়ন

কােজর রখািচ
তির করা গেল কােজর স াব দবলতা এবং ঝুঁিকর িবে ষণ করা স ব। িবে ষেণর
সহজ উপায় হেলা কােজর েত ক টা ধাপ ধের মােন পযায় েম সাজােনা ছাট ছাট কাজ েলােক ধের নীেচর
েলা করা:






িকভােব এই কাজ ব থ হেত পাের?
যিদ এই কাজ ব থ হয় তেব এর ভাব িকভােব পড়েব ?
এই কাজ ব থ হওয়ার স াবনা কতটা?
কােজর পযােয়র কানও কারণ িক এই কাজ র ব থতার স াবনা বািড়েয় দয়?
এই ব থতার পিরণিত থেক বঁাচার জন ইিতমেধ আমােদর কান সুর া ব ব া রেয়েছ?

এইভােব, িবে ষেণর দল , দবলতার বা ব থতার স াব উৎস িল স ে সেচতনতা তির করেত পাের এবং
কানও ঘটনা ঘেট যাওয়ার আেগই সতক হেত পাের।
য কানও কােজই ব াথতা আসেত পাের। উদাহরণ র প কা নওয়ার জন নাম নিথভু করা
(অ াপেয় েম বুিকং) র স াব ব থতা েলা এই রকম:
• ভু ল লােকেদর ( অ ািধকার গা র নয় বা COVID সং মণ সহ রাগীর ) নাম নিথভু করা।
• রাগী স ক তািরেখ নিথভু কেরন িন বা স ক তািরখ এর িদন উপি ত থােকন িন|
• তািরখ পিরবতন িল নিথভু করা হয়িন বা ভু ল তািরখ / সময় নিথভু হেয় গেছ।
•
কা করেণর স িত প রাগী র কাছ থেক উপযু সমেয় সং হ করা হয়িন।
• রাগীেক ভু ল জায়গায় িনেয় আসা হেয়েছ (উদাঃ উ অ ািধকার া রাগী িযিন মণ চলেন অ ম হন
তােদর কােনা কা কে অ ভু ি র পিরবেত বািড়েতই কা দওয়ার েয়াজন হেত পাের)|

হাসপাতােলর ঝুঁিক মূল ায়ন করার জন এক
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উ িতকরণ
একবার আমরা িবিভ লােকর চািহদা এবং বতমান কাকরেণর পিরকাঠােমার ভােলা িদক এবং দবলতা
িল বুঝেত পারেল, কীভােব স েলার উ িত করা যায় তা আমরা িবেবচনা করেত পাির। উদাহরণ র প
নতু ন কের ব বহারেযাগ এবং দরকাির কােজর িনেদিশকা তির করা এবং কম ও কা হণ কারীেদর
উপযু
িশ ণ দান করা।

৬. কম মতা বাড়ােত এবং ঝুঁিক াস করেত কােজর জায়গার (ওয়াক
পািত এবং কােজর ধরেণর পিরবতন (নতু ন নকশাকরণ)

স ) পিরবতন, য

স াব দবলতা র িবে ষণ করেল কােজর ব ব া এবং বতমান পিরকাঠােমার ব থতা কািশত হেব । এর ফেল ,
মানুেষর িত হওয়ার আেগ পিরকাঠােমার উ িত র করা যেত পাের। ায়ই, কান কােজর উ িতর জন
তার সে জিড়েয় থাকা কম েদর অিভ তা এবং স িবষেয়র ওপর কািশত কােনা িনেদিশকা বা পুি কা
যেথ কােজর হয় (েযমন: মৗসুমী ু কাদােনর কমসূিচর সােথ জিড়ত কম েদর অিভ তা)।
ি য়ােত ত এবং পেরা ভােব জিড়ত ( া েসবা কম রা, কা এবং রাগী) মানুষেদর সুিবধা অসুিবধা
স েক সেচতন থাকা উিচত। এই সেচতনতা কােজর ব ব ার সম িদকেক ল করেত পাের, যার মেধ
রেয়েছ:
• য পািত িলর পুনরায় নকশা করা বা আেরা িবিভ সর ােমর ব বহার করা
• কাজ পিরবতন করা
• মানুষ এর আরও িশ েণর ব ব া করা
• কােজর পিরেবেশর পিরবতন করা
এই উদাহরণ িল িবেবচনা কর ন:
 রাগীরা যিদ তােদর নাম নিথভু ি র আেগ ি য়া স েক স ূণ তথ না পান তেব তারা ি য়া
চলাকালীন আরও বিশ সময় নেবন।
 যিদ কা হণকারীেদর দীঘ সমেয়র জন দঁ ািড়েয় থাকেত হয়, তেব তারা শারীিরক এবং মানিসক
অবস তা অনুভব করেত পাের এবং তার ফেল তােদর কায স াদন ভািবত হেব - কম েদর জন পযা
িব ােমর সময় এবং উপযু
ান সরবরাহ করা দরকার (েলাক, সং া, িব ােমর ান)। উদাহণ র প
পশাগত া ও সুর ার জন কানািডয়ান ক
ায়ী অব ােন কাজ করার িনেদিশকা দান কের।
 কােনা কম যিদ যানবাহেনর অনুপি িতর জন স ক সমেয় কাকরণ কে উপি ত না হন, তােদর জন
িভ িভ সমেয় কােজর স ক ব ব া না থাকেল, পিরব তত সময় তথ হািরেয় যাওয়ার স াবনা রেয়েছ।

4

রয় াল একােডিম অফ ইি িনয়ািরং "ইি িনয়ািরং বটার কয়ার" স
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https://www.raeng.org.uk/publications/reports/engineering-better-care
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১২

এক

জািতর

কাকরণ: মানব ম যুি

বা আরেগােনািমকেসর দশ

নীিত

িতেবদন কাশ কেরেছ, এেত দরকারী িকছু পরামশ রেয়েছ-

৭. ব বহারেযাগ কােজর িনেদিশকার িবকাশকরন

স ূণ কােজর িনেদশাবলীর নকশা করা ক ন হেত পাের, আপদকালীন সময় কােল লােকরা এক দীঘ নিথ
পড়েব এমনটা আশা করা অবা ব। নিথভু করেণর সময় িবিভ ধরেনর কােজর িনেদশাবলী ও কােজর
সহায়ক প িত িলর বণনা করা খুব দরকার। কােজর িনেদিশকােত কান কাজ িকভােব করা যায় তার ধােপ
ধােপ বণনা হওয়া উিচত।
CIEHF কােজর িনেদশাবলী ভােলাভােব তিরর িবষেয় িনেদিশকা জাির কেরেছ। কােজর িনেদশাবলী কােজর
িবে ষেণর িভি েত হওয়া উিচত। িবে ষেণর অংশ িহেসেব কােনা কােজর ণীিবন াস অন কােনা কােজর
িনেদিশকা কাঠােমা সরবরাহ করেত পাের। কাজ িল পযায় েম সাজােল, কােজর দবলতা এবং ঝুঁিক িলর
িবে ষণ করা যেত পাের। কােজর িনেদশাবলী, যারা কাজ করেছন তােদর সহেযািগতার িনেয় করা উিচত।
কােজর িনেদশাবলী এমন ভােব তির করা েয়াজন যােত কম রা তােদর অিভ তা, কােজর জ লতা এবং
তােদর ঝুঁিকর সােথ সহেজই মলােত পাের । ব বহার যাগ যুি গত সাম ী এমনভােব তির করা উিচত যােত
লােকরা স েলা সহেজই ব বহার করেত পাের।।
কমসূিচর িনেদশাবলী কা ক
িলেত িবেশষভােব র পূণ,েযখােন কম রা হয়েতা এখনও তােদর কাজ
ােসবক হেত
এবং কােজর প িত িলর সােথ স ূণ পিরিচত নন। িকছু কম সামান পূব অিভ তা িনেয়
পাের। এ কােজর িনেদশাবলী ত অবশ ই িতফিলত হওয়া দরকার।
িবেবচনা জন কেয়ক দরকারী পরামশ :
 কােজর িনেদশাবলীর মেধ কেয়ক ধােপ কাজ বণনা করা উিচত।
 উ -ঝুঁিকপূণ কাজ িল কােজর িনেদিশকা ত
ভােব িচি ত করা উিচত এবং যথাযথ যুি িদেয়
বাঝােনা উিচত।
 কােজর সহায়তা েলা জ ল কােজর সে উে খ করা উিচত।
 কােজর জায়গার য কােনা িনেদশ এবং পথ িনেদশ েলা দ
িতব কেদর ব ি গত সুর ার ও ব বহার
কথা ভেব িবেবচনা করা েয়াজন।
 কােজর জায়গার য কােনা িনেদশ এবং পথ িনেদশ েলা অথবহ এবং ব বহারেযাগ হেত হেব।
 সহেজ বাঝা যায় এমন সরল ভাষায় িনেদিশকা িলখেত হেব।
 িনেদিশকা সহজ পাঠ এবং র পূণ িচ িল এেত ব বহার করেত হেব।
 কম েদর যিদ িনেদশাবলী বুঝেত অসুিবধা হয় তেব তারা যন তা জানােত ি ধা বাধ না কের।
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৮. উপযু

িশ ণ দােনর পিরক না

কম েদর িশ েণর ল হেলা তােদর যাগ তা এবং আ িব াস তির করা। িশ ণ র পূণ যখন
লােকরা নতু ন কােনা কােজর সে যু হয় এবং যখােন তােদর কাজ েলা নতু ন কের িশখেত হয়।
কম েদর থাগত িশ েণর পাশাপািশ ঝুঁিক পূণ কােজর উপর িশ েণর সুেযাগ থাকা উিচত। তােদর
শখােনা দরকার কন এই কাজ েলা বিশ ঝুঁিকপূণ।
সম
কাকরণ কম েদর জন পযা
িশ ণ
কম েদর উে গ ও মানিসক চাপও কমেব।

েয়াজন। এেত কবল রাগীর সুর া বৃি হেব তাই নয়,
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অিভেযাজন
কমসূিচেক মানুেষর উপেযাগী কের তালার উপায়:
যিদ আমরা কা েলা সরবরাহ ব ব া আেগর অিভ তার িভি েত গেড় তু লেত পাির, তেব COVID-19
কাদােনর ারা উ ািপত িতকূ লতা েলা নতু ন (উদাঃ, সামািজক দর বজায় রাখা), এবং স াব ি য়া
ারা সুেকৗশেল অিত ম করেত স ম হেবা। এ
র পূণ য আমরা অিভ তার পাশাপািশ কানও ব থতা
এবং ঘটনা থেক যা িশিখ তা পরবত ি য়া েলােক অিধক কাযকর করেত সহায়তা কের।

9. কাজ পযেব ণ এবং পিরবতন

েলা ক মািনেয় নওয়া

জাতীয় কাদান কমসূিচর ব িতকূ লতা, নতু ন কার সৃ এবং বীজানু েলার নতু ন র েপ জ ােনার ভয়
এসব বলেত বাঝায় আমােদর খুব তৎপরতার সে
কাকরণ কমসূিচর বা বায়ন করেত হেব যােত সম
জনগণেক িনরাপেদ কা দওয়া যায়।
কাকরণ ি য়া র িত পদে প আেগ থেকই পিরক না করা দরকার। পিরি িত পিরবতেনর সােথ
সােথ আমােদর কাজ করার উপােয়রও পিরবতন হেত পাের।
কম রা সাধারণত দনি ন িনত নতু ন িতকূ লতা েলার কাযকর সমাধান খুঁেজ পান এবং সজন সই
সমাধান িলেক নিথভু করণ খুব জর রী।
CIEHF COVID-19 এর িতকূ লতা থেক শখার ে সংগঠন িলেক সহায়তা করার জন এবং ায়ী
পিরবতন অজেনর লে এই িদকিনেদশনা গঠন কেরেছ।
কােনা কম র কােজর মানিসকতা, কাজ শখার ল
েলাও িক িক হেত পাের, সংগঠেনর শখােনার কাঠােমা,
সই সং ার সাংগঠিনক িশ ার পিরেবশ ইত ািদর মান উ য়েনর উেদ েশ এই িনেদশনা গঠন করা হেয়েছ।
কােনা কম র কােজর ওপর সাংগঠিনক িশ ার ভাব, কম রা পিরি িত পিরবতেনর সােথ কীভােব িনেজেদর
খাপ খাইেয় িনে তা বাঝার জন িনেদিশকা দনি ন কাজ িল (েকবল ঘটনা থেক নয়) থেক শখার
উপর জার দয়। িনেদিশকার ল ই হেলা স ক অনুশীলেনর মাধ েম কম েদর উপযু িশ ায় িশি ত করা।
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১০. ঘটনা নিথভু ি করণ এবং নিথভু ঘটনার থেক িশ া
য ঘটনা িলর ফেল কাকরেণর ব ব া িল ব থ হেত পাের এবং লাকেদর িত করেত পাের সই ঘটনা েলা
ক ত িচি ত করেত হেব| নিথভু করেত হেব। ঘটনার থেক িশ া িনেয় কাকরণ ব ব ার পিরবতন
এবং ঝুঁিকর মাকােবলা করেত হেব। পিরেশেষ পিরবতন িলর বা বায়েনর জন ব ব া করেত হেব।
ঘটনা থেক িশ া নওয়া া েসবা এক উ ত অনুশীলন প িতর উদাহরণ। ঘটনা নিথভু ি র প িত িল
কম েদর
ভােব ব াখ া করা উিচত যােত স েলা তারা সহেজই অনুসরণ করেত পাের । রাগীর িতি য়া
সং হ এবং রাগীর অিভেযােগর উ র জানােনার জন স ক প িত থাকেত হেব।
কেয়ক স াব দঘটনা:
•
কাকরণ নিথভু করেন ভু ল
• ময়ােদা ীেণর কা দওয়া
•
িমি ত কা ব ব ত হওয়া
•
কা লঘু করেন
•
কা পুনগঠন করেত ব ব ত ভু ল উপাদান
• ভু ল মা া
• একই কা পুনরায় দওয়া
•
কার িবর প িতি য়া
• নিথেত ভু ল কা অ ভু করা
•
কার ি তীয় ডাজ িবলি ত হওয়া
এটার বা বায়ন
এই িনেদিশকা
কাদান কমসূচী গঠন এবং পিরচালনােক সমথন করার জন ১০ নীিতর
াব দয়। HFE
পশাদাররা এখােন সহায়তা করেত এেসেছন যােত CIEHF উপযু যাগ মানিবক িবেশষ (C.ErgHF) এর
সােথ আপনার সংেযাগ াপন সহজ হেত পাের।
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ীকৃিত

লখক:
ডাঃ মাক সুজন, মানিবক উপাদানসমূহ সব িলিমেটড
অধ াপক সু িহগেনট, লফবােরা িব িবদ ালয়
ডাঃ নূর ামান রিশদ, CIEHF
অবদানকারীরা:
অধ াপক পল বাউই, NHS এডু েকশন ফর টল া
ডাঃ অ া ু কারসন- েভ , ু ল অফ মিডিসন, কা ডফ িব িবদ ালয়
িহউ কাির, NHS আয়ারিশয়ার এবং আরান, টল া
থা ডু , িবেশষ অ ােনেশিস , HFEA অে িলয়া
জ ােনট এডম স, চাটাড আগেনািম এবং িহউম ান ফ া রস িবেশষ , দ কইল স ার
ায়ান এডওয়াডস, ে ািরয়া িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক
কােলাস ম ানুেয়ল এসেকাবার-গ ািলে া, ন ংহাম িব িবদ ালয়
অধ াপক সামনাথ গে াপাধ ায়, কিলকাতা িব িবদ ালয়
ডাঃ কােলাস আেচভস-গ ােলজ, ইউিনভা সেডড িড য়াদালাজারা, মি েকা
কাটিন া , িসিনয়র HF ইি িনয়ার TFL
হেলন িহউজস, িচফ এি িকউ ভ, রাগী সুর া িশ া
অ ািস া গ াি েয়ল ইবাররা-েমিজয়া, এল পােসােত ট াস িব িবদ ালয়
অ ািস ান রজা কােজমী, িশরাজ মিডেকল সােয়ে স ইউিনভা স , তহরান
লসুম কু বরা কায়া, ই া ুল মেডিনয়াট িব িবদ ালয়
ইরমা িসিসিলয়া ল া-আিভলা, লফবােরা িব িবদ ালয়
ি স র ামসেডন, রা পিত িনবাচন CIEHF
এসএমএ এনগকামু-টু কুলুলা, এমিড াট আেগানিম , দি ণ আি কা
হেলন ভাপার, আবারিডন িব িবদ ালয়
অনুবাদক:
অধ াপক সামনাথ গে াপাধ ায় এবং সৗিত দাস, কিলকাতা িব িবদ ালয়

চাটাড ইন
উট অফ আেগােনািম এবং িহউম ান ফ া াের যাগদান স েক আরও জানার জন
https://www.ergonomics.org.uk/Public/Membership/Associate_Member.aspx
https://youtu.be/_a3LQMvLk0M
আমােদর িনখরচায় মািসক িনউজেলটার ‘THINK’ সাব াইব কর ন
https://www.ergonomics.org.uk/Public/Resources/Think/eNewsletter_Sign_Up.aspx
কািভড -১৯ এর িতি য়ােত আরও কাশনা এবং গাইড িলর জন
https://covid19.ergonomics.org.uk/
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