અસ્થાયી જનવાસના સંચાલકો

MA COVID-19 ચેકક્તલસ્ટ
અસ્થાયી જનવાસ માટે આ કાયયસ્થળની સુરક્ષાનાં ધોરણો સરકાર દ્વારા તબક્કા 2ની શરૂઆતની અગાઉ પોસ્ટ કરવામાં આવી રહ્ાં છે , િેથી અસ્થાયી
જનવાસના સંચાલકો આ ફરજિયાત ધોરણોનું પાલન થાય તે રીતે ફરીથી ખોલવા માટે તૈયારીનો સમય મેળવી શકે . સરકારના આવશ્યક સેવાઓ
સંબંજધત આદે શ (COVID-19 આદે શ નં. 13) અને જિપાટય મેન્ટ ઑફ પજલલક હે લ્થ (DPH) જનદે શો કે િે 25 માચય 2020ના રોિ જારી કરવામાં આવ્યા હતા
તેના અનુસાર મહત્ત્વના અંકુશો હે ઠળ COVID-19 સાવયિજનક સ્વાસ્્ય કટોકટી દરજમયાન હોટે લો, મોટે લો અને અન્ય અસ્થાયી જનવાસ સંબંજધત
વ્યાપારોએ સંચાલન કયુું છે . કોમનવેલ્થના કાયયસ્થળ ફરીથી ખોલવાના પ્લાનના તબક્કા 2માં જવજશષ્ટપણે મંિૂરી આપવામાં ન આવે અને DPH
અસ્થાયી જનવાસ જનદે શો પાછા ખેંચવામાં ન આવે તયાં સુધી હોટે લ, મોટે લો અને અન્ય અસ્થાયી વ્યાપારી સંસ્થાઓ પોતાની કામગીરીઓનો જવસ્તાર
કરી શકશે નજહ. ગવનયર ઔપચાજરક કાયયકારી આદે શ દ્વારા તથા સાવયિજનક સ્વાસ્્ય િેટાની કાળજીપૂવયક સમીક્ષા કયાય બાદ િ જર-ઓપજનંગ પ્લાનના
તબક્કા 2ની શરૂઆત કરશે.
બૉલરૂમ્િ, મીક્તટં ગ રૂમ્િ, ફં ક્શન હૉલ્િ અને અન્ય તમામ ઇન્ડોર અથવા આઉટડોર ઇવન્ટની િુક્તવધાઓ બંધ રહે તે જરૂરી બનશે. લૉક્તજં ગ ઑપરેટરોને લગ્નો,
વ્યાપારી પ્રિંગો અથવા કોઈ પણ પ્રકારના િંગક્તઠત મેળાવડાઓ યોજવાની પરવાનગી નથી.
ઑન-િાઇટ રેસ્ટોરાં, પૂલ્િ, જીમ, સ્પા, ગૉલ્ફ કોિક અને અન્ય િુક્તવધાઓ કે જે અસ્થાયી ક્તનવાિ િાથે આવેલી હોય તે જ માત્ર િંચાલન કરી શકશે, કારણ કે આ
વગોને કોમનવેલ્થમાં અન્યત્ર ઑપરેટ કરવા માટે અક્તધકૃ ત છે અને તે COVID-19ના િુરક્ષાના ક્તનયમોને આધીન છે , જે એ જ પ્રકારની સ્વતંત્ર િુક્તવધાઓને લાગુ
પડે છે . આ ક્તવભાગ માટે ના ક્તવક્તશષ્ટ િુરક્ષાનાં ધોરણોની િમીક્ષા કરવા માટે અસ્થાયી ક્તનવાિના િંચાલકો મેિાચુિે્િ ક્તરઓપક્તનંગ વેબિાઇટ જુ એ તે જરૂરી છે .
અસ્થાયી ક્તનવાિના િંચાલકો ક્તરઝવેશન તથા ચેક-ઇનના િમયે કોમનવેલ્થની નેક્તત અંગે મહેમાનોને જાણ કરે તે જરૂરી છે , જેમાં બહારના રાજ્માંથી
મેિાચુિે્િમાં આવતી વખતે 14 ક્તદવિો માટે િેલ્ફ-ક્વોરન્ટીન થવા માટે પ્રવાિીઓને ક્તવનંતી કરવાની રહેશે.
સ્ટાફ ક્તવનાની વ્યક્તિગત યૂક્તનટ જેવી અસ્થાયી ક્તનવાિની િુક્તવધાઓના િંચાલકો, જેમ કે ટૂં કા ગાળાનું ઘર અથવા ભાડે અપાતાં અપાટક મેન્ટ વગેર ે િફાઈની
આવશ્યકતાઓ અને રેન્ટલની વચ્ચે અલગતાના લઘુત્તમ િમયગાળા િક્તહત નીચે િૂચવેલાં સ્વચ્છતાનાં ધોરણોનું પાલન કરે તે જરૂરી છે .

સા મા જિ ક અં ત ર

વ્યજિઓ વચ્ચે 6 ફટ
ૂ થી વધુ અંતરની ખાતરી કરો
વ્યક્તિઓ વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુના અંતરની ખાતરી કરો, ક્તિવાય કે તેનાથી િુરક્ષાનું જોખમ ઊભું થતું હોય
• કામદાર અને મહેમાન માટે ની િામાન્ય જગ્યાઓ અને વધુ ગીચતાવાળાં ક્ષેત્રો, જ્ાં કામદારો અથવા મહેમાનો ભેગા થવાની શક્યતા હોય (દા.ત., બ્રેક
રૂમ, ભોજનનો ક્તવસ્તાર, બેઠક ક્તવસ્તાર, વ્યાપારી કે ન્રો, દ્વારપાલ િેવા ક્ષેત્રો, લૉબીઝ/ફ્રન્ટ ડૅ સ્ક ચેક-ઇન) તે બંધ કરો અથવા તેની રચના ફરીથી કરો,
જેથી 6 ફૂટનું શારીક્તરક અંતર શક્ય બને
• જો શક્ય હોય તો ઑક્તફિની જગ્યાઓ, વકક સ્ટે શનો અથવા ક્યૂક્તબકલ્િની ફરીથી રચના કરો, જેથી કાયકસ્થળોમાં ઓછામાં ઓછા છ ફીટનું શારીક્તરક
અંતર જાળવવું શક્ય બને
• જે વકક સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય તેમને અલગ કરવા માટે ક્તફક્તઝકલ પાક્તટક શન હોવાં જોઈએ; પાક્તટક શન ઓછામાં ઓછા 6 ફીટ ઊંચાં હોવાં
જોઈએ.
• ફશક પર િેપરેશન માકક િક ઇન્સ્ટૉલ કરીને અને અન્યથા લૉબી અને ફ્રન્ટ ડૅ સ્ક ક્તવસ્તારોમાં ભીડ થવાની શક્યતાઓ મયાકક્તદત કરીને ચેક ઇન અને
ચેકઆઉટના િમય દરક્તમયાન મહેમાનો માટે 6 ફીટ કે તેથી વધુના અંતરની વ્યવસ્થા કરો
• શક્ય હોય તો પ્રવાિ કરતી વ્યક્તિઓ વચ્ચે િંપકક ઓછો કરવા માટે ફૂટ ટર ાક્તફક માટે ક્તદશાિૂચક હૉલવે અને પિાર થવાના રસ્તાઓ તૈયાર કરો. આ
નીક્તતઓ ક્તવશે સ્પષ્ટ રીતે દે ખાય એવાં પાક્તટયાં મૂકો
હૉલવે અને કોમન ક્તવસ્તારોની અંદર હોવા દરક્તમયાન બધા કામદારો અને મહેમાનો માટે ફે િ કવક્તરં ગ જરૂરી છે , ક્તિવાય કે વ્યક્તિ રોગ કે ક્તવકલાંગતાના
કારણે ફે િ કવક્તરં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય
કામના કલાકો દરક્તમયાન 10 કે વધુ કામદારો જમા થવા પર પ્રક્તતબંધ મૂકો
ક્તલફ્ટમાં જતી વ્યક્તિઓની િંખ્ યા મયાકક્તદત કરો અને ફે િ કવક્તરં ગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરો. આ આવશ્યકતાઓ અંગે જાણ કરવા માટે
જાહેરાતનાં પાક્તટયાંનો ઉપયોગ કરો
કામદારો હસ્તધૂનન તથા જેનાથી શારીક્તરક અંતરનું ઉલ્લંઘન થતું હોય એવાં િમાન અક્તભવાદન ટાળે તે આવશ્યક બનાવો
કામદારોએ કાર કે ટૅ ક્િીના દરવાજા ખોલવા ન જોઈએ. વેલેટ પાક્તકિં ગની કામગીરી ટાળવી જોઈએ, ક્તિવાય કે કોઈ એકલદોકલ મહેમાન ક્તવકલાંગ હોવાના
કારણે તેમને િમાવવા માટે શારીક્તરક કે ભૌગોક્તલક મયાકદાને કારણે તેમ કરવું જરૂરી બને
જ્ાં શક્ય હોય તયાં બંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનુકૂલનમાં િુધારો કરો (દા.ત., બારણાં અને બારીઓ ખોલો)
િંપકક રક્તહત ચૂકવણીની પદ્ધક્તતઓનો આગ્રહ રાખવો

આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
િાબુ અને નળના પાણી િક્તહત િાઇટ પર હાથ ધોવાની િુક્તવધાઓની િરળ પહોંચ મળે અને કામદારો હાથ વારં વાર ધોઈ શકે તે માટે તેઓને પૂરતો
િમય મળે તેની ખાતરી કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આલ્કોહૉલ િાથે આલ્કોહૉલ આધાક્તરત હેન્ડ િૅક્તનટાઇઝિકનો ક્તવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયકસ્થળના સ્થાને કામદારોને પૂરતી ક્લીક્તનંગ પ્રૉડક્્િ પૂરી પાડો (દા.ત. િૅક્તનટાઇઝર, ક્તડિઇન્ફે ક્તક્ટં ગ વાઇપ્િ)
કામદારો હાથ ધુએ અથવા હેન્ડ િૅક્તનટાઇઝિકનો અવારનવાર ઉપયોગ કરે તે જરૂરી બનાવો
મહેમાન અને કામદારના ઉપયોગ માટે િમગ્ર િુક્તવધા દરક્તમયાન િાવકજક્તનક ક્ષેત્રોમાં હેન્ડ િૅક્તનટાઇઝર પૂરં પાડો
શક્ય તેટલી હદે કામદારો વચ્ચે હેન્ડહેલ્ડ ઉપકરણ, ફોન, ડૅ સ્ક, વકક સ્ટે શન અને અન્ય િાધનો તથા ઉપકરણોનો એકબીજા દ્વારા ઉપયોગ મયાકક્તદત કરો
પ્રતયેક ક્તશફ્ટ પહેલાં, દરક્તમયાન કે પછી અથવા ઉપકરણ કામદારને ટર ાન્િફર કરવામાં આવે એવા કોઈ પણ િમયે કોઈ પણ િક્તહયારા ઉપકરણને
િૅક્તનટાઇઝ કરવું જોઈએ
કામદારો અને મહેમાનોને આરોગ્ય અને િુરક્ષાના પ્રોટોકૉલ્િ અંગે યાદ કરાવવા માટે િમગ્ર િાઇટમાં (ઘરની આગળ અને પાછળના ભાગે) દે ખાય
એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો
લૉબીમાં િક્તહયારા ખોરાક અને પીણાનાં ઉપકરણના ઉપયોગને બંધ કરો (િક્તહયારા કૉફી બ્રૂઅિક િક્તહત). હાથેથી િંચાક્તલત આઇિ મશીનો બંધ કરો
અથવા હેન્્ઝ ફ્રી મશીનોનો ઉપયોગ કરો
પોટે બલ ઉચ્ચ કાયકક્ષમતા િાથેનાં એઅર ક્લીનિક બેિાડવા અંગે ક્તવચાર કરો, ક્તબક્તલ્ડં ગના એઅર ક્તફલ્ટિકનું શક્ય તેટલી વધુ કાયકક્ષમતા િાથે
નવીનીકરણ કરો અને ઑક્તફિો, મહેમાન માટે ના ખંડો અને અન્ય જગ્યાઓમાં બહારની હવા અને હવાઉજાિની માત્રા વધારવા માટે અન્ય ફે રફારો
કરવા ક્તવશે ક્તવચાર કરો
જે તે ક્તવભાગ માટે ના ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્િની વધારાની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

અસ્થાયી જનવાસના સંચાલકો

MA COVID-19 ચેકક્તલસ્ટ
સ્ટાફ અને કામગીરીઓ
કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
સ્વચ્છતા જાળવવા તથા રોગનું પ્રિારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવાયેલાં અન્ય પગલાંઓ િક્તહત કામદારોને િુરક્ષાની અદ્યતન
માક્તહતી અને તકે દારીઓ અંગે તાલીમ પૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ િમાવેશ થાય છે :
• િામાક્તજક અંતર, હાથ ધોવાની ક્તિયા, ફે િ કવક્તરં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાિ િક્તહત ઘરે જાતે સ્િીક્તનંગ
• એ વાત ફરીથી દૃઢતાથી કહો કે જેઓ ક્તબમાર હોય એવા કામદારો કામ પર આવી શકશે નક્તહ
• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી િારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્તિઓને વાઇરિના િંિમણ િામે અને વાઇરિના ગંભીર કે િથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાં મૂકી શકે
બધા કામદારોમાં િંપકક ઓછો કરવા અને ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયકસ્થળનાં કલાકો અને ક્તશફ્્િમાં ફે રફારો કરો (ક્તવક્તવધ
િમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન િાથે કામ કરતી ટીમો)
બહાર ક્તવરામની પરવાનગી આપો, જેથી શક્ય હોય તો િામાક્તજક અંતર શક્ય બનાવી શકાય
છૂટાછવાયાં ભોજન અને ક્તવરામના િમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનું ક્તનયમન કરો અને ઓછામાં
ઓછા 6 ફૂટનું શારીક્તરક અંતર રહે તેની ખાતરી કરો
િામાક્તજક અંતર જળવાઈ શકે તે માટે તાલીમ અને ઑનબૉક્તડિં ગની પ્રક્તિયામાં ફે રફાર કરો, શક્ય હોય તો તે દૂ રથી કરો
ક્તશફ્ટ પૂવેની રોક્તજં દી બેઠકો વચ્યુકઅલ રીતે કરવાની રહેશે અથવા જ્ાં િામાક્તજક અંતર જળવાઈ શકે એવા ક્તવસ્તારોમાં કરવી
જોઈએ
ક્તકઓસ્ક, ટૅ બ્ લે્િ, પૅન, િે ક્તડટ કા્ઝક , રિીદો અને ચાવીઓ જેવી િક્તહયારા સ્પશકની િપાટીઓ શક્ય તેટલી ઓછી કરો

ગેસ્ટ રૂમ િેવા, લૉન્ડર ી અને ડર ાય ક્લીક્તનંગ િેવાઓ અને િુક્તવધાઓની ક્તડક્તલવરી િંપકક રક્તહત ક્તપક-અપ અને ક્તડક્તલવરીના
પ્રોટોકૉલ્િનો ઉપયોગ કરીને ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ
એકથી વધુ વપરાશની વસ્તુઓ િાથે કોઈ બુફે અથવા િેલ્ફ-િક્તવકિ એક્તરયાઝને અનુમક્તત આપવી જોઈએ નક્તહ
કામદારો અને બહારના મુલાકાતીઓ અથવા ક્તડક્તલવરી વચ્ચે પરસ્પર ભળવાનું મયાકક્તદત કરો; શક્ય હોય તયારે સ્પશક ક્તવના વસ્તુ
મેળવવા પર અમલ કરો
જરૂરી હોય તો કૉન્ટે ક્ટ ટર ે ક્તિંગ શક્ય બનાવવા માટે કામદારો અને મહેમાનોની નોંધવહી જાળવો (નામ, તારીખ, િમય, િંપકક ની
માક્તહતી)
અનાવશ્યક િુક્તવધાઓ (મહેમાનને દે ખાય તે રીતે પાણી અથવા કૉફીની િુક્તવધાઓ, કોટ રૂમો વગેર)ે િાવકજક્તનક જગ્યાઓમાંથી દૂ ર
કરો

મહેમાનની રૂમોમાં પેપરની િુક્તવધાઓ દૂ ર કરો અથવા મયાકક્તદત કરો. પૅન, પેપર અને મહેમાનની ક્તડરેક્ટરી, િામક્તયકો અને
પક્તત્રકાઓ દૂ ર કરો; ક્તડક્તજટલ મટીક્તરયલ વડે તેની આપૂક્તતક કરો અથવા ક્તવનંતી કરવા પર મટીક્તરયલ ઉપલબ્ધ કરાવો
જેઓનો COVID-19 પૉક્તઝક્તટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને િફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટે ક્ટ ટર ે ક્તિંગના હેતુઓ માટે
ઑક્તફિના ક્તનયોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો જો ક્તનયોજકને કાયકસ્થળ પર પૉક્તઝક્તટવ કે િ અંગે જાણ કરવામાં આવે તો
ક્તનયોજકે કાયકસ્થળ જ્ાં આવેલું હોય તે શહેર અથવા નગરના સ્થાક્તનક સ્વાસ્્ય બૉડક (LBOH)ને જાણ કરવી જોઈએ અને કાયકસ્થળ
પર િંભક્તવત િંપકોને ટર ે િ કરવા માટે તેઓની િાથે કામ કરવાનું રહેશે અને કામદારોને એકાંતવાિ અને િૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની
િલાહ આપશે. માગકદશકન અનુિાર અને / અથવા LBOHની ક્તવનંતી પર અન્ય કામદારોના પરીક્ષણની ભલામણ કરવામાં આવે છે
કોમનવેલ્થના કાયકસ્થળ પર િુરક્ષાના ફરક્તજયાત ધોરણોમાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગતયની માક્તહતી અને િુરક્ષાનાં
િંબંક્તધત પગલાંઓ અંગે કામદારો અને ગ્રાહકોને નોક્તટિ પોસ્ટ કરવી
િેન્ટિક ફૉર ક્તડિીઝ કન્ટર ોલના અનુિાર જેઓના પર ક્તવક્તશષ્ટપણે COVID-19નું જોખમ (દા.ત. ઉંમર અથવા પહેલેથી હોય એવા
રોગને કારણે) હોય એવા કામદારોને ઘરે રહેવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે શંકાસ્પદ COVID-19 કે િની કોઈ પણ નજીકના િંપકક અંગે ક્તનયોજકને જાણ
કરવા માટે આગ્રહ કરો

સફાઈ અને રોગાણુનાશન
આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી
લૉક્તજં ગ િાઇટના બધા કોમન ક્તવસ્તારોમાં િફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રક્તિયા અવારનવાર કરો (જો અસ્થાયી ક્તનવાિમાં
મહેમાનની એકથી વધુ રૂમો હોય તો ક્તદવિમાં એકથી વધુ વખત)
મહેમાન ચેક આઉટ કરે તે વખતે અને નવા મહેમાનને પ્રવેશ આપવામાં આવે તે પહેલાં પ્રતયેક િમયે ઓછામાં ઓછો એક વખત
બધી િખ્ત િપાટીઓની િફાઈ અને િૅક્તનટાઇઝે શન કરીને રૂમમાં વધારાના િૅક્તનટે શન પર અમલ કરો અને તમામ ચાદરો,
બેડસ્પ્રેડ અને કવરો ધુઓ
ગંદી ચાદરો દૂ ર કરીને ગેસ્ટ રૂમોમાંથી એક વખત વપરાશ માટે ની િીલબંધ બૅગોમાં લઈ જવી જોઈએ અને ગેસ્ટ રૂમની પથારીઓ
પરનાં ક્તપલો પ્રોટે ક્ટિક પ્રતયેક મહેમાનની આવનજાવન વચ્ચે ઓછામાં ઓછા એક વખત બદલવા જોઈએ. ગેસ્ટ રૂમમાં આ
વસ્તુઓને બૅગમાં ભરવી જોઈએ, જેથી તે લઈ જવા દરક્તમયાન વધારાના િંપકક ની શક્યતા દૂ ર કરી શકાય. પથારીની તમામ ચાદરો
અને લૉન્ડર ીને ઉચ્ચ તાપમાને ધોવાં જોઈએ અને CDCના ક્તનદે શો અનુિાર ધોવાં જોઈએ

પ્રતયેક પ્રસ્થાન બાદ િફાઈના પ્રોટોકૉલના ભાગરૂપે 24 કલાક માટે ગેસ્ટ રૂમો ખાલી છોડવા અંગે ક્તવચાર કરો, જેથી ઊંડી િફાઈ
થઈ શકે , ક્તડિઇન્ફે ક્ટન્ટ અને ક્લીનિકને િૂકાવાનો િમય મળે અને હવાની વાજબી અવરજવર થઈ શકે
જ્ારે મહેમાન પોતે રૂમમાં િદે હે હાજર હોય તયારે હાઉિકીક્તપંગ સ્ટાફે ગેસ્ટ રૂમમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ નક્તહ, ક્તિવાય કે મહેમાન
તરફથી ખાિ ક્તવનંતી કરવામાં આવેલ હોય; હાઉિકીક્તપંગ સ્ટાફે અન્યથા રૂમોની િક્તવકિ તયારે જ કરવી જોઈએ જ્ારે મહેમાનો
હાજર ન હોય અને મહેમાનની વ્યક્તિગત વસ્તુઓ િાથેનો િંિગક શક્ય તેટલો ઓછો રાખવો જોઈએ; હાઉિકીપિે હવાની
અવરજવર વધારવા માટે જ્ારે શક્ય હોય તયારે દરવાજા અને બારીઓ ખુલ્લાં રાખવાં જોઈએ
જે તે ક્તવભાગ માટે ના ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્િની વધારાની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

અસ્થાયી જનવાસના સંચાલકો

MA COVID-19 ચેકક્તલસ્ટ
સફાઈ અને રોગાણુનાશન
આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી

જેમાં તારીખ, િમય અને િફાઈના વ્યાપનો િમાવેશ થતો હોય એવી િફાઈની નોંધવહીઓ રાખો
બહુ અવરજવર થતી હોય એવા ક્તવસ્તારો અને બહુ સ્પશક થતો હોય એવી િપાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રક્તિયા કરો
(દા.ત. બારણાનાં નૉબ, રોક્તલંગ કાટક , બાથરૂમ)

મહેમાનને COVID-19નો કે િ હોવાનું અનુમાન હોય અથવા પૉક્તઝક્તટવ કે િ હોય તો એવા મહેમાન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલી રૂમ
CDCના ક્તનદે શો અનુિાર િૅક્તનટાઇઝે શનના ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલમાંથી પિાર થયા બાદ જ િક્તવકિમાં પરત ઉપયોગમાં લઈ શકાશે
િમગ્ર ક્તદવિ દરક્તમયાન િમયાંતરે જેની િફાઈ થવાની હોય એવા હોટલના િમગ્ર ક્તવસ્તારોમાં િફાઈની "ક્તક્િ" (િફાઈના પુરવઠા
િાથેનાં પૉટે બલ પાત્રો) ઉપલબ્ધ કરાવવા ક્તવશે ક્તવચાર કરો

જે તે ક્તવભાગ માટે ના ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્િની વધારાની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

