અસ્થાયી નિવાસિા સંચાલકો

MAન ાં સુરક્ષ ન ાં ધોરોો

અસ્થાયી નિવાસ માટે આ કાયયસ્થળિી સુરક્ષાિાં ધોરણો સરકાર દ્વારા તબક્કા 2િી શરૂઆતિી અગાઉ પોસ્ટ કરવામાં આવી રહ્ાં છે , િેથી અસ્થાયી નિવાસિા
સંચાલકો આ ફરનિયાત ધોરણોિું પાલિ થાય તે રીતે ફરીથી ખોલવા માટે તૈયારીિો સમય મેળવી શકે . સરકારિા આવશ્યક સેવાઓ સંબંનધત આદે શ (COVID-19
આદે શ િં. 13) અિે નિપાટય મેન્ટ ઑફ પનલલક હે લ્થ (DPH) નિદે શો કે િે 25 માચય 2020િા રોિ જારી કરવામાં આવ્યા હતા તેિા અિુસાર મહત્ત્વિા અંકુશો હે ઠળ
COVID-19 સાવયિનિક સ્વાસ્્ય કટોકટી દરનમયાિ હોટે લો, મોટે લો અિે અન્ય અસ્થાયી નિવાસ સંબંનધત વ્યાપારોએ સંચાલિ કયુું છે . કોમિવેલ્થિા કાયયસ્થળ
ફરીથી ખોલવાિા પ્લાિિા તબક્કા 2માં નવનશષ્ટપણે મંિૂરી આપવામાં િ આવે અિે DPH અસ્થાયી નિવાસ નિદે શો પાછા ખેંચવામાં િ આવે તયાં સુધી હોટે લ, મોટે લો
અિે અન્ય અસ્થાયી વ્યાપારી સંસ્થાઓ પોતાિી કામગીરીઓિો નવસ્તાર કરી શકશે િનહ. ગવિયર ઔપચાનરક કાયયકારી આદે શ દ્વારા તથા સાવયિનિક સ્વાસ્્ય
િેટાિી કાળજીપૂવયક સમીક્ષા કયાય બાદ િ નર-ઓપનિંગ પ્લાિિા તબક્કા 2િી શરૂઆત કરશે.
બૉલરૂમ્સ, મીક્તટાં ગ રૂમ્સ, ફાં ક્શન હૉલ્સ અને અન્ય તમ મ ઇન્ડોર અથવ આઉટડોર ઇવન્ટની સુક્તવધ ઓ બાંધ રહે તે જરૂરી બનશે. લૉક્તજાં ગ ઑપરેટરોને લગ્નો, વ્ય પ રી પ્રસાંગો
અથવ કોઈ પો પ્રક રન સાંગક્તઠત મેળ વડ ઓ યોજવ ની પરવ નગી નથી.
ઑન-સ ઇટ રેસ્ટોર ાં, પૂલ્સ, જીમ, સ્પ , ગૉલ્ફ કોસક અને અન્ય સુક્તવધ ઓ કે જે અસ્થ યી ક્તનવ સ સ થે આવેલી હોય તે જ મ ત્ર સાંચ લન કરી શકશે, ક રો કે આ વગોને
કોમનવેલ્થમ ાં અન્યત્ર ઑપરેટ કરવ મ ટે અક્તધકૃ ત છે અને તે COVID-19ન સુરક્ષ ન ક્તનયમોને આધીન છે , જે એ જ પ્રક રની સ્વતાંત્ર સુક્તવધ ઓને લ ગુ પડે છે . આ ક્તવભ ગ
મ ટે ન ક્તવક્તશષ્ટ સુરક્ષ ન ાં ધોરોોની સમીક્ષ કરવ મ ટે અસ્થ યી ક્તનવ સન સાંચ લકો મેસ ચુસે્સ ક્તરઓપક્તનાંગ વેબસ ઇટ જુ એ તે જરૂરી છે .
અસ્થ યી ક્તનવ સન સાંચ લકો ક્તરઝવેશન તથ ચેક-ઇનન સમયે કોમનવેલ્થની નેક્તત અાંગે મહેમ નોને જાો કરે તે જરૂરી છે , જેમ ાં બહ રન ર જ્મ ાંથી મેસ ચુસે્સમ ાં આવતી
વખતે 14 ક્તદવસો મ ટે સેલ્ફ-ક્વોરન્ટીન થવ મ ટે પ્રવ સીઓને ક્તવનાંતી કરવ ની રહેશે.
સ્ટ ફ ક્તવન ની વ્યક્તિગત યૂક્તનટ જેવી અસ્થ યી ક્તનવ સની સુક્તવધ ઓન સાંચ લકો, જેમ કે ટૂાં ક ગ ળ નુાં ઘર અથવ ભ ડે અપ ત ાં અપ ટક મેન્ટ વગેર ે સફ ઈની આવશ્યકત ઓ અને
રેન્ટલની વચ્ચે અલગત ન લઘુત્તમ સમયગ ળ સક્તહત નીચે સૂચવેલ ાં સ્વચ્છત ન ાં ધોરોોનુાં પ લન કરે તે જરૂરી છે .

ફરનિયાત
સુરક્ષાિાં ધોરણો

સામાજીક
અંતર

વ્યક્તિઓ વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુન અાંતરની ખ તરી કરો, ક્તસવ ય કે તેન થી સુરક્ષ નુાં જોખમ ઊભુાં થતુાં હોય
• ક મદ ર અને મહેમ ન મ ટે ની સ મ ન્ય જગ્ય ઓ અને વધુ ગીચત વ ળ ાં ક્ષેત્રો, જ્ ાં ક મદ રો અથવ મહેમ નો ભેગ થવ ની શક્યત હોય (દ .ત., બ્રેક રૂમ,
ભોજનનો ક્તવસ્ત ર, બેઠક ક્તવસ્ત ર, વ્ય પ રી કે ન્રો, દ્વ રપ લ સેવ ક્ષેત્રો, લૉબીઝ/ફ્રન્ટ ડૅસ્ક ચેક-ઇન) તે બાંધ કરો અથવ તેની રચન ફરીથી કરો, જેથી 6 ફૂટનુાં
શ રીક્તરક અાંતર શક્ય બને
• જો શક્ય હોય તો ઑક્તફસની જગ્ય ઓ, વકક સ્ટે શનો અથવ ક્યૂક્તબકલ્સની ફરીથી રચન કરો, જેથી ક યકસ્થળોમ ાં ઓછ મ ાં ઓછ છ ફીટનુાં શ રીક્તરક અાંતર
જાળવવુાં શક્ય બને
• જે વકક સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્ય ર ખી ન શક ય તેમને અલગ કરવ મ ટે ક્તફક્તઝકલ પ ક્તટક શન હોવ ાં જોઈએ; પ ક્તટક શન ઓછ મ ાં ઓછ 6 ફીટ ઊાંચ ાં હોવ ાં જોઈએ.
• ફશક પર સેપરેશન મ કક સક ઇન્સ્ટૉલ કરીને અને અન્યથ લૉબી અને ફ્રન્ટ ડૅસ્ક ક્તવસ્ત રોમ ાં ભીડ થવ ની શક્યત ઓ મય ક્તક દત કરીને ચેક ઇન અને ચેકઆઉટન
સમય દરક્તમય ન મહેમ નો મ ટે 6 ફીટ કે તેથી વધુન અાંતરની વ્યવસ્થ કરો
• શક્ય હોય તો પ્રવ સ કરતી વ્યક્તિઓ વચ્ચે સાંપકક ઓછો કરવ મ ટે ફૂટ ટર ક્તફક મ ટે ક્તદશ સૂચક હૉલવે અને પસ ર થવ ન રસ્ત ઓ તૈય ર કરો. આ નીક્તતઓ
ક્તવશે સ્પષ્ટ રીતે દે ખ ય એવ ાં પ ક્તટય ાં મૂકો
હૉલવે અને કોમન ક્તવસ્ત રોની અાંદર હોવ દરક્તમય ન બધ ક મદ રો અને મહેમ નો મ ટે ફે સ કવક્તરાં ગ જરૂરી છે, ક્તસવ ય કે વ્યક્તિ રોગ કે ક્તવકલ ાંગત ન ક રોે ફે સ
કવક્તરાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય
મહેમ નોએ એવ દરવ જાઓથી પ્રવેશ કરવો જોઈએ જે આવનજાવન દરક્તમય ન ખુલ્ લ ાં જ રહે અને શક્ય હોય તો ઑટોમેટેડ હોય અથવ એવ ક મદ ર દ્વ ર તેનુાં
હ થેથી સાંચ લન થતુાં હોય જે અવ રનવ ર પોત ન હ થ ધોત હોય અને/અથવ યોગ્ય હેન્ડ સૅક્તનટ ઇઝરનો ઉપયોગ કરત હોય
ક મન કલ કો દરક્તમય ન 10 કે વધુ ક મદ રો જમ થવ પર પ્રક્તતબાંધ મૂકો
ક્તલફ્ટમ ાં જતી વ્યક્તિઓની સાંખ્ ય મય કક્તદત કરો અને ફે સ કવક્તરાં ગનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે તેની ખ તરી કરો. આ આવશ્યકત ઓ અાંગે જાો કરવ મ ટે
જાહેર તન ાં પ ક્તટય ાંનો ઉપયોગ કરો
ક મદ રો હસ્તધૂનન તથ જેન થી શ રીક્તરક અાંતરનુાં ઉલ્લાંઘન થતુાં હોય એવ ાં સમ ન અક્તભવ દન ટ ળે તે આવશ્યક બન વો
ક મદ રોએ ક ર કે ટૅ ક્સીન દરવ જા ખોલવ ન જોઈએ. વેલેટ પ ક્તકિં ગની ક મગીરી ટ ળવી જોઈએ, ક્તસવ ય કે કોઈ એકલદોકલ મહેમ ન ક્તવકલ ાંગ હોવ ન ક રોે
તેમને સમ વવ મ ટે શ રીક્તરક કે ભૌગોક્તલક મય કદ ને ક રોે તેમ કરવુાં જરૂરી બને
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જ્ ાં શક્ય હોય તય ાં બાંધ જગ્ય ઓ મ ટે વ ત નુકૂલનમ ાં સુધ રો કરો (દ .ત., બ રો ાં અને બ રીઓ ખોલો)
સાંપકક રક્તહત ચૂકવોીની પદ્ધક્તતઓનો આગ્રહ ર ખવો

સ બુ અને નળન પ ોી સક્તહત સ ઇટ પર હ થ ધોવ ની સુક્તવધ ઓની સરળ પહોાંચ મળે અને ક મદ રો હ થ વ રાં વ ર ધોઈ શકે તે મ ટે તેઓને પૂરતો સમય મળે
તેની ખ તરી કરો; ઓછ મ ાં ઓછ 60% આલ્કોહૉલ સ થે આલ્કોહૉલ આધ ક્તરત હેન્ડ સૅક્તનટ ઇઝસકનો ક્તવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
ક યકસ્થળન સ્થ ને ક મદ રોને પૂરતી ક્લીક્તનાંગ પ્રૉડક્્સ પૂરી પ ડો (દ .ત. સૅક્તનટ ઇઝર, ક્તડસઇન્ફે ક્તક્ટાં ગ વ ઇપ્સ)
ક મદ રો હ થ ધુએ અથવ હેન્ડ સૅક્તનટ ઇઝસકનો અવ રનવ ર ઉપયોગ કરે તે જરૂરી બન વો
મહેમ ન અને ક મદ રન ઉપયોગ મ ટે સમગ્ર સુક્તવધ દરક્તમય ન સ વકજક્તનક ક્ષેત્રોમ ાં હેન્ડ સૅક્તનટ ઇઝર પૂરાં પ ડો

આરોગ્ય

શક્ય તેટલી હદે ક મદ રો વચ્ચે હેન્ડહેલ્ડ ઉપકરો, ફોન, ડૅસ્ક, વકક સ્ટે શન અને અન્ય સ ધનો તથ ઉપકરોોનો એકબીજા દ્વ ર ઉપયોગ મય કક્તદત કરો

પ્રોટૉકોલ્સ

પ્રતયેક ક્તશફ્ટ પહેલ ાં, દરક્તમય ન કે પછી અથવ ઉપકરો ક મદ રને ટર ન્સફર કરવ મ ાં આવે એવ કોઈ પો સમયે કોઈ પો સક્તહય ર ઉપકરોને સૅક્તનટ ઇઝ કરવુાં
જોઈએ
ક મદ રો અને મહેમ નોને આરોગ્ય અને સુરક્ષ ન પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે ય દ કર વવ મ ટે સમગ્ર સ ઇટમ ાં (ઘરની આગળ અને પ છળન ભ ગે) દે ખ ય એવી રીતે
પોસ્ટરો મૂકો
લૉબીમ ાં સક્તહય ર ખોર ક અને પીો ન ાં ઉપકરોન ઉપયોગને બાંધ કરો (સક્તહય ર કૉફી બ્રૂઅસક સક્તહત). હ થેથી સાંચ ક્તલત આઇસ મશીનો બાંધ કરો અથવ
હેન્્ઝ ફ્રી મશીનોનો ઉપયોગ કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
પોટે બલ ઉચ્ચ ક યકક્ષમત સ થેન ાં એઅર ક્લીનસક બેસ ડવ અાંગે ક્તવચ ર કરો, ક્તબક્તલ્ડાં ગન એઅર ક્તફલ્ટસકનુાં શક્ય તેટલી વધુ ક યકક્ષમત સ થે નવીનીકરો કરો અને
ઑક્તફસો, મહેમ ન મ ટે ન ખાંડો અને અન્ય જગ્ય ઓમ ાં બહ રની હવ અને હવ ઉજાસની મ ત્ર વધ રવ મ ટે અન્ય ફે રફ રો કરવ ક્તવશે ક્તવચ ર કરો

જે તે ક્તવભ ગ મ ટે ન ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધ ર ની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

અસ્થાયી નિવાસિા સંચાલકો

MAન ાં સુરક્ષ ન ાં ધોરોો
ફરનિયાત
સુરક્ષાિાં ધોરણો

સ્ટાફ અિે
કામગીરીઓ

સ્વચ્છત જાળવવ તથ રોગનુાં પ્રસ રો ઘટ ડવ ન ઉદ્દેશ્યથી લેવ યેલ ાં અન્ય પગલ ાંઓ સક્તહત ક મદ રોને સુરક્ષ ની અદ્યતન મ ક્તહતી અને તકે દ રીઓ અાંગે
ત લીમ પૂરી પ ડો, જેમ ાં નીચેન નો પો સમ વેશ થ ય છે:
• સ મ ક્તજક અાંતર, હ થ ધોવ ની ક્તિય , ફે સ કવક્તરાં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• ત પમ ન અથવ લક્ષોોની તપ સ સક્તહત ઘરે જાતે સ્િીક્તનાંગ
• એ વ ત ફરીથી દૃઢત થી કહો કે જેઓ ક્તબમ ર હોય એવ ક મદ રો ક મ પર આવી શકશે નક્તહ
• જો લક્ષોો તીવ્ર બને તો તબીબી સ રવ ર ક્ય રે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્તિઓને વ ઇરસન સાંિમો સ મે અને વ ઇરસન ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવ ન જોખમમ ાં મૂકી શકે
બધ ક મદ રોમ ાં સાંપકક ઓછો કરવ અને ગીચત ઓછી કરવ મ ટે ક યકસ્થળન ાં કલ કો અને ક્તશફ્્સમ ાં ફે રફ રો કરો (ક્તવક્તવધ સમયપત્રકો અથવ છૂટ છવ ય
આગમન / પ્રસ્થ ન સ થે ક મ કરતી ટીમો)
બહ ર ક્તવર મની પરવ નગી આપો, જેથી શક્ય હોય તો સ મ ક્તજક અાંતર શક્ય બન વી શક ય
છૂટ છવ ય ાં ભોજન અને ક્તવર મન સમય ર ખો, એક જગ્ય એ ભેગ થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનુાં ક્તનયમન કરો અને ઓછ મ ાં ઓછ 6 ફૂટનુાં શ રીક્તરક અાંતર
રહે તેની ખ તરી કરો
સ મ ક્તજક અાંતર જળવ ઈ શકે તે મ ટે ત લીમ અને ઑનબૉક્તડિં ગની પ્રક્તિય મ ાં ફે રફ ર કરો, શક્ય હોય તો તે દૂ રથી કરો
ક્તશફ્ટ પૂવેની રોક્તજાં દી બેઠકો વચ્યુકઅલ રીતે કરવ ની રહેશે અથવ જ્ ાં સ મ ક્તજક અાંતર જળવ ઈ શકે એવ ક્તવસ્ત રોમ ાં કરવી જોઈએ
ક્તકઓસ્ક, ટૅ બ્ લે્સ, પૅન, િે ક્તડટ ક ્ઝક , રસીદો અને ચ વીઓ જેવી સક્તહય ર સ્પશકની સપ ટીઓ શક્ય તેટલી ઓછી કરો
ગેસ્ટ રૂમ સેવ , લૉન્ડર ી અને ડર ય ક્લીક્તનાંગ સેવ ઓ અને સુક્તવધ ઓની ક્તડક્તલવરી સાંપકક રક્તહત ક્તપક-અપ અને ક્તડક્તલવરીન પ્રોટોકૉલ્સનો ઉપયોગ કરીને ઉપલબ્ધ
કર વવી જોઈએ
એકથી વધુ વપર શની વસ્તુઓ સ થે કોઈ બુફે અથવ સેલ્ફ-સક્તવકસ એક્તરય ઝને અનુમક્તત આપવી જોઈએ નક્તહ
ક મદ રો અને બહ રન મુલ ક તીઓ અથવ ક્તડક્તલવરી વચ્ચે પરસ્પર ભળવ નુાં મય કક્તદત કરો; શક્ય હોય તય રે સ્પશક ક્તવન વસ્તુ મેળવવ પર અમલ કરો
જરૂરી હોય તો કૉન્ટે ક્ટ ટર ે ક્તસાંગ શક્ય બન વવ મ ટે ક મદ રો અને મહેમ નોની નોાંધવહી જાળવો (ન મ, ત રીખ, સમય, સાંપકક ની મ ક્તહતી)
અન વશ્યક સુક્તવધ ઓ (મહેમ નને દે ખ ય તે રીતે પ ોી અથવ કૉફીની સુક્તવધ ઓ, કોટ રૂમો વગેર)ે સ વકજક્તનક જગ્ય ઓમ ાંથી દૂ ર કરો
મહેમ નની રૂમોમ ાં પેપરની સુક્તવધ ઓ દૂ ર કરો અથવ મય કક્તદત કરો. પૅન, પેપર અને મહેમ નની ક્તડરેક્ટરી, સ મક્તયકો અને પક્તત્રક ઓ દૂ ર કરો; ક્તડક્તજટલ મટીક્તરયલ
વડે તેની આપૂક્તતક કરો અથવ ક્તવનાંતી કરવ પર મટીક્તરયલ ઉપલબ્ધ કર વો
જો ક્તનયોજકને ક યકસ્થળ પર પૉક્તઝક્તટવ કે સ અાંગે જાો કરવ મ ાં આવે તો ક્તનયોજકે ક યકસ્થળ જ્ ાં આવેલુાં હોય તે શહેર અથવ નગરન સ્થ ક્તનક સ્વ સ્્ય બૉડક
(LBOH)ને જાો કરવી જોઈએ અને ક યકસ્થળ પર સાંભક્તવત સાંપકોને ટર ે સ કરવ મ ટે તેઓની સ થે ક મ કરવ નુાં રહેશે અને ક મદ રોને એક ાંતવ સ અને સૅલ્ફક્વોરન્ટીન કરવ ની સલ હ આપશે. મ ગકદશકન અનુસ ર અને / અથવ LBOHની ક્તવનાંતી પર અન્ય ક મદ રોન પરીક્ષોની ભલ મો કરવ મ ાં આવે છે
કોમનવેલ્થન ક યકસ્થળ પર સુરક્ષ ન ફરક્તજય ત ધોરોોમ ાં આપેલી રૂપરેખ પ્રમ ોે સ્વ સ્્યની અગતયની મ ક્તહતી અને સુરક્ષ ન ાં સાંબાંક્તધત પગલ ાંઓ અાંગે
ક મદ રો અને ગ્ર હકોને નોક્તટસ પોસ્ટ કરવી

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસક ફૉર ક્તડસીઝ કન્ટર ોલન અનુસ ર જેઓન પર ક્તવક્તશષ્ટપોે COVID-19નુાં જોખમ (દ .ત. ઉાંમર અથવ પહેલેથી હોય એવ રોગને ક રોે) હોય એવ
ક મદ રોને ઘરે રહેવ મ ટે આગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે
લક્ષોોની સ્વ-ઓળખ કરવ મ ટે અથવ જાોીત કે શાંક સ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પો નજીકન સાંપકક અાંગે ક્તનયોજકને જાો કરવ મ ટે આગ્રહ કરો
જેઓનો COVID-19 પૉક્તઝક્તટવ આવ્યો હોય એવ ક મદ રોને સફ ઈ / રોગ ોુન શન અને કૉન્ટે ક્ટ ટર ે ક્તસાંગન હેતુઓ મ ટે ઑક્તફસન ક્તનયોજકને જાો કરવ મ ટે
આગ્રહ કરો
લૉક્તજાં ગ સ ઇટન બધ કોમન ક્તવસ્ત રોમ ાં સફ ઈ અને રોગ ોુન શનની પ્રક્તિય અવ રનવ ર કરો (જો અસ્થ યી ક્તનવ સમ ાં મહેમ નની એકથી વધુ રૂમો હોય તો
ક્તદવસમ ાં એકથી વધુ વખત)
મહેમ ન ચેક આઉટ કરે તે વખતે અને નવ મહેમ નને પ્રવેશ આપવ મ ાં આવે તે પહેલ ાં પ્રતયેક સમયે ઓછ મ ાં ઓછો એક વખત બધી સખ્ત સપ ટીઓની સફ ઈ
અને સૅક્તનટ ઇઝે શન કરીને રૂમમ ાં વધ ર ન સૅક્તનટે શન પર અમલ કરો અને તમ મ ચ દરો, બેડસ્પ્રેડ અને કવરો ધુઓ

સફાઈ અિે
રોગાણુિાશિ

ગાંદી ચ દરો દૂ ર કરીને ગેસ્ટ રૂમોમ ાંથી એક વખત વપર શ મ ટે ની સીલબાંધ બૅગોમ ાં લઈ જવી જોઈએ અને ગેસ્ટ રૂમની પથ રીઓ પરન ાં ક્તપલો પ્રોટે ક્ટસક પ્રતયેક
મહેમ નની આવનજાવન વચ્ચે ઓછ મ ાં ઓછ એક વખત બદલવ જોઈએ. ગેસ્ટ રૂમમ ાં આ વસ્તુઓને બૅગમ ાં ભરવી જોઈએ, જેથી તે લઈ જવ દરક્તમય ન
વધ ર ન સાંપકક ની શક્યત દૂ ર કરી શક ય. પથ રીની તમ મ ચ દરો અને લૉન્ડર ીને ઉચ્ચ ત પમ ને ધોવ ાં જોઈએ અને CDCન ક્તનદે શો અનુસ ર ધોવ ાં જોઈએ
પ્રતયેક પ્રસ્થ ન બ દ સફ ઈન પ્રોટોકૉલન ભ ગરૂપે 24 કલ ક મ ટે ગેસ્ટ રૂમો ખ લી છોડવ અાંગે ક્તવચ ર કરો, જેથી ઊાંડી સફ ઈ થઈ શકે , ક્તડસઇન્ફે ક્ટન્ટ અને
ક્લીનસકને સૂક વ નો સમય મળે અને હવ ની વ જબી અવરજવર થઈ શકે
જ્ રે મહેમ ન પોતે રૂમમ ાં સદે હે હ જર હોય તય રે હ ઉસકીક્તપાંગ સ્ટ ફે ગેસ્ટ રૂમમ ાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ નક્તહ, ક્તસવ ય કે મહેમ ન તરફથી ખ સ ક્તવનાંતી કરવ મ ાં
આવેલ હોય; હ ઉસકીક્તપાંગ સ્ટ ફે અન્યથ રૂમોની સક્તવકસ તય રે જ કરવી જોઈએ જ્ રે મહેમ નો હ જર ન હોય અને મહેમ નની વ્યક્તિગત વસ્તુઓ સ થેનો સાંસગક
શક્ય તેટલો ઓછો ર ખવો જોઈએ; હ ઉસકીપસે હવ ની અવરજવર વધ રવ મ ટે જ્ રે શક્ય હોય તય રે દરવ જા અને બ રીઓ ખુલ્ લ ાં ર ખવ ાં જોઈએ
જેમ ાં ત રીખ, સમય અને સફ ઈન વ્ય પનો સમ વેશ થતો હોય એવી સફ ઈની નોાંધવહીઓ ર ખો
બહુ અવરજવર થતી હોય એવ ક્તવસ્ત રો અને બહુ સ્પશક થતો હોય એવી સપ ટીઓમ ાં અવ રનવ ર રોગ ોુન શનની પ્રક્તિય કરો (દ .ત. બ રો ન ાં નૉબ, રોક્તલાંગ
ક ટક , બ થરૂમ)
મહેમ નને COVID-19નો કે સ હોવ નુાં અનુમ ન હોય અથવ પૉક્તઝક્તટવ કે સ હોય તો એવ મહેમ ન દ્વ ર ઉપયોગમ ાં લેવ યેલી રૂમ CDCન ક્તનદે શો અનુસ ર
સૅક્તનટ ઇઝે શનન ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલમ ાંથી પસ ર થય બ દ જ સક્તવકસમ ાં પરત ઉપયોગમ ાં લઈ શક શે

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સમગ્ર ક્તદવસ દરક્તમય ન સમય ાંતરે જેની સફ ઈ થવ ની હોય એવ હોટલન સમગ્ર ક્તવસ્ત રોમ ાં સફ ઈની "ક્તક્સ" (સફ ઈન પુરવઠ સ થેન ાં પૉટે બલ પ ત્રો)
ઉપલબ્ધ કર વવ ક્તવશે ક્તવચ ર કરો

જે તે ક્તવભ ગ મ ટે ન ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધ ર ની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

