Key Safety Measures
To Be Ensured In
Garment Factory
HUMAN RESOURCE
காைல%ல் மற் )ம் மாைல%ல்
ெதா,லாளர்கள் /ன்பற் ற ேவண்5ய
789ைறககைள அ;க் ைக =லம்
7,ப் >ணர்ைவ ஏற் ப@த்த ேவண்@ம் .

அரJ தனிைமப் ப@த்8 உள் ள இடங் களில்
இCந் D ெதா,லார்கள் மற் )ம்
பார்ைவயாளர்கைள ெதா,ற் சாைலக் Hள்
அNம8க் கOடாD.

Arogya Setup ெசயSைய

அைனவCம்
ப8R ெசய் D ைவத்D இCப் பைத உ)8
ெசய் ய ேவண்@ம் .

ேதைவப் ப@ம்

safety kit stock ைய

Covid-19 essential kit ைய
7நிேயாகம் ெசய் ய தனி HI
அைமக் க ேவண்@ம்

HR இCப் /ல்

ைவத்D இCக் க
ேவண்@ம்

ெதா,லார்களிடம் ஏேதNம்

8னசரி ெதா,லார்களின் உடல் நிைல
ஆேராQயாத்ைத ப8R ெசய் ய
ேவண்@ம் .

அைனவCம் COVID-19 பாDகாப் >
789ைறகைள /ன்பற் )வைத
கட்டாயமாக கண்காணிக் க ேவண்@ம் .

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.
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Covid-19 அ;H;கள்

இCந் தால்
கட்டாயமாக அரJ Jகாதார
அ8காரிகளிடம் ெதரி7க் க
ேவண்@ம்

அரJ ெதரி7த்Dள் ள பாDகாப் >
789ைறகைள கட்டாயமாக
ெசயல் ப@த்த ேவண்@ம்
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SECURITY
PPE kit ‘ைய Security கட்டாயம்
உபேயாக ப@த்த ேவண்@ம்

Pedal controlled sanitizer உபேயாக
ப@த்த ேவண்@ம் .

பார்ைவயாளார்களின் உடல் நிைல உ)8
ெசய் த /றH Factory’s PPE kit வழங் Q
உள் ேள அNம8க் க ேவண்@ம்

Thermo scanner device =லமாக

Face recognition அல் லD Card
reading =லமாக வCைக ப8ேவ@

உள் ேள மற் )ம் ெவளிேய ெசல் Tம்
அைனவர்க்Hம் உடல் நிைலைய
கண்காணிக் க ேவண்@ம்

ப8R ெசய் ய பட ேவண்@ம் .

ெவளிேய ெசன்) வCம்
பணியாளர்களின் உடல் நிைலைய
கட்டாயமாக கண்காணிக் க ேவண்@ம்

Material Loading மற் )ம் Unloading

வாகனங் களில் தனி நபர்
இைடெவளிைய கைட/5க் க
ேவண்@ம்

ெசய் யப் ப@ம் இடம்
தனிைமப் ப@த்தபட்@ உபேயாQக்க
ேவண்@ம்

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.

பணி ேநரத்8ல் ேதைவ இல் லாமல்
ெதா,ற் சாைலக் H ெவளிேய ெசல் ல
அNம8க் க OடாD.
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FACTORY FLOOR
Staff நின்) பணி ெசய் Wம்

இடத்ைத(மஞ் சள் நிறத்8ல் ) Mark ெசய் D
இCக் க ேவண்@ம் .

Helpers, Checkers மற் )ம் Staffs

தனி நபர் இைடெவளிைய
ெதா,ற் சாைல%ல் /ன்பற் ற
ேவண்@ம் .

100 சத[தம் MASK பயன்ப@த்த
ேவண்@ம் .

பணியாளர்க\க் H அைனத்D

அைனவCம் ைக உைர அணிந் 8Cக் க
ேவண்@ம் .

இடங் களிTம் எளிதாக sanitizer
Qைடக் Hம் வன்னம் இCக் க ேவண்@ம் .

Manual Reports கைள Hைறத்D

Working Floorʼஇல்
ெதா,லார்களின் movement

கணினிமயமாக் கப் பட ேவண்@ம் .

2 நபர்க\க்H ேமல் floor இல் நின்)
ேபJவைத த7ர்க்க ேவண்@ம் .

Hைறவாக இCக் க ேவண்@ம் .

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.

Trimmer மற்றும் Pen போன்ற
பொருட்கள்
நபரும்
Trimmerஒவ்வொரு
மற் )ம் pen
ெபாCட்@கள்தனி
ஒவ் தனியே
ெவாC நபCம் தனி
தனிேய
பயன்ப@த்
தேவண்@ம்
பயன்படுத்த
வேண்டும்
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FACTORY FLOOR
பணியாளர்கைள அ5க் க5
பணிெசய் Wம் இடத்8SCந் D
மாற் )வைத த7ர்க்க ேவண்@ம் .

Operator பணிெசய் Wம் machine
க\க் H இைட%ல் 8ைர அைமத்D
தனிைமப@த்தலாம் .

Cutting Dவங் Hவ8ற் H 9ன்>ம்
/ன்>ம்

hand sanitizer ைவத்D

பயன்ப@த்தப் பட்ட PPE kits’ ைய
சரியான 9ைற%ல் அப் >றப் ப@த்தல்
ேவண்@ம்

எந் தெவாC ெபாDவான
உபகரணங் க\ம் நிய_க்கப் பட்ட
நபர்களால் ைகயாள பட ேவண்@ம் .

Mechanic machine repair ெசய் த
/றH sanitizer ைவத்D Jத்தம்

Line/Module - க்H உரிய
operatorʼகைள fix ெசய் ய ேவண்@ம்

Line - க்H உரிய Feeding WIP

4 மணி ேநரத்8ற் H ஒC 9ைற
பணியாளர்கள் தாங் கள் பணி >ரிWம்
இடத்ைத Jத்தம் ெசய் ய ேவண்@ம் .

ைய ஒC நா\க்H ஒC 9ைற

ைககைள Jத்தம் ெசய் D

மட்@ேம department க\க் H

பணிைய ெதாடங் க ேவண்@ம் .

அளித்தல் ேவண்@ம் .

ெசய் ய ேவண்@ம்

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.
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FACTORY FLOOR
Day Scholars மற் )ம் Hostel Workers
pirikapattu பணி
் @ம்
பிரிக்கப்பட்டு
பணி>ரிய
புரியேவண
வேண்டும்

கதRகள் கட்டாயம் 8றந் D இCக் க
ேவண்@ம்

Production floor’ ல்

அைமக் கப் ப@ம்

பணி ேநரங் ககைள 2 அல் லD அதற் H
ேமலாக மாற் ; Oட்டமாக ேவைல
ெசய் வைத த7ர்கலாம் .

அைனத்D Cabin’களிTம் Jய
இைடெவளிைய கைட/5க் க
அைடயாளம் இCக் க ேவண்@ம் .

தகவல் ெதாடர்>க\க் H

பார்ைவயாளர்க\க் H தனியைற
வழங் Q இCக் க ேவண்@ம்

Mobile

மற் )ம் Conference facility
உபேயாQக்கலாம் .

Workstations தனி நபர் இைடெவளிைய /ன்பற் ; அைமந் D இCப் பைத உ)8
ெசய் ய ேவண்@ம் .

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.
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COMPANY & HOSTEL WASHROOM/ DINING AREA
ைக கIRவதற் H தானியங் Q தண்ணீர்
Hழாய் பயன்ப@த்Dதல்

உணR உண்பதற் H தனித்தனியான
தட்@கைள பயன்ப@த்Dதல் .

ேவ) Dைற அல் லD மற் ற Line
ஆட்கள் உள் dைழவைத த@த்தல் .

Lunch மற் )ம் Tea break ‘ற் H Batch
வாரியாக ெவவ் ேவ) Timing ‘ஐ
கைட/5த்தல் .

ெதா,ற் சாைலக் Hள்

தானியங் Q H5நீ ர் Hழாய்
பயன்ப@த்Dதல் .

க,வைற மற் )ம் உணR
உண்cம் பH8ைய அ5க் க5
Jத்தப் ப@த்Dதல் .

Tea மற் )ம்

Snacks 7ற் பைத த7ர்த்தல்

க,வைறைய பயன்ப@த்த

Token-system 9ைறைய

பணியாளர்கள் உணR மற் )ம்
தண்ணீர் பQர்வைத த@த்தல்

ெசயல் ப@த்Dதல்

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.
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EMPLOYEE HOSTEL
பணியாளரின் உடல் நலத்ைத காைல
மற் )ம் மாைல%ல் கண்காணித்தல் .

இCவர் மற் )ம் அதற் H ேமல் நின்) ேபJம்
ெபாID கட்டாயம் MASK உபேயாQக்க
ேவண்@ம்

7,ப் >ணர்R படங் கள் ைவக் கப் பட
ேவண்@ம்

ெசாந் த ஊர்களிSCந் D பணிக் H
8Cம் /ய பணியாளர்களின் உடல்
நிைல மற் )ம் பயண வரலா)கைள
அ;ந் D ெகாள் ள ேவண்@ம் .

Hostel களில் தனி நபர்
இைடெவளிைய உ)8 ெசய் ய
ேவண்@ம் .

பணியாளர்கள் உள் ள அைற மற் )ம்
உபேயாQக்Hம் இடங் கைள Jய
Jத்தம் ெசய் ய ேவண்@ம் .

Bathing/ Laundry’க்H அட்டவைண
ேபாட்@ /ன்பற் ற ேவண்@ம்

பணியாளர்கள் தாங் கள் இCக் Hம்
அைற த7ர்த்D மற் ற அைறக் H
ெசல் வைத த7ர்க்க ேவண்@ம் .

ஆைடகள் மற் )ம் Dண்@கைள
மற் றவர்களிடம் பQர்ந்D ெகாண்@
உபேயாQப் ப@த்த OடாD.

The posters are developed based on the health and safety measures outlined by the Government of
India on COVID-19 pandemic. It is purely developed only for awareness purpose.
The posters are available in English/ Tamil in our website (www.skilift.co.in) to download
For better knowledge on the safety guidelines, please visit our YouTube channel.
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