હે અર સલૂન અને હજામની દુ કાનો

MAનાાં સુરક્ષાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
ખુરશીઓને એવી રીતે ગોઠવો જેથી કાર્ય ક્ષેત્રો વચ્ચે ઓછામાાં ઓછી 6 ફૂટની જગ્ર્ા હોર્
ગ્રાહકોને ઓછામાાં ઓછા 6 ફીટના અાંતરે રહેવા પ્રોત્સાહન આપવા માટે વવઝ્ર્ુઅલ માકય સય બેસાડો

સામાજીક
અાંતર

છૂટાછવાર્ાાં ભોજન અને વવરામના સમર્ રાખો, એક જગ્ર્ાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્ર્વિઓનુાં વનર્મન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનુાં શારીવરક અાંતર
રહે તેની ખાતરી કરો
કામદાર માટે ની સામાન્ર્ જગ્ર્ાઓ અને જ્ાાં કામદારો ભેગા થવાની સાંભાવના હોર્ એવી સુવવધાઓના ગીચ વવસ્તારો બાંધ કરો અથવા ફરીથી તેની રચના કરો
(દા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનનાાં ક્ષેત્રો) જેથી 6 ફૂટનુાં શારીવરક અાંતર જાળવી શકાર્
જ્ાાં વ્ર્વિ રોગ અથવા વવકલાાંગતાના કારણે ફે સ કવવરાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોર્ તે વસવાર્ બધા ગ્રાહકો અને કામદારો માટે ફે સ કવવરાં ગ આવશ્ર્ક કરવુાં
કામદારો માટે મોજાાં, ગાઉન અથવા સ્મૉક્સ અને વપ્રસ્રીપ્શન પરનાાં ચશ્માાં, સેફ્ટી ગ્લાસ કે ગોગલ્સ પહેરવાાં આવશ્ર્ક બનાવો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જ્ાાં શક્ય હોર્ ત્ર્ાાં બાંધ જગ્ર્ાઓ માટે વાતાનુકૂલનમાાં સુધારો કરો (દા.ત., બારણાાં અને બારીઓ ખોલો)
જ્ાાં અનુકૂળ આવે ત્ર્ાાં વકય સ્ટે શનો વચ્ચે વફવિકલ પાવટય શન બેસાડો (તે ઊભેલા કામદાર કરતાાં ઊાંચાાં હોવાાં જોઈએ)
ચૂકવણીની સાંપકય રવહત પદ્ધવતઓ માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે

સાબુ અને નળના પાણી સવહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુવવધાઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કામદારો હાથ વારાં વાર ધોઈ શકે તે માટે તેઓને પૂરતો સમર્ મળે
તેની ખાતરી કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આલ્કોહૉલ સાથે આલ્કોહૉલ આધાવરત હેન્ડ સૅવનટાઇિસયનો વવકલ્પ તરીકે ઉપર્ોગ થઈ શકે
કાર્યસ્થળના સ્થાને કામદારોને પૂરતી ક્લીવનાંગ પ્રૉડક્્સ પૂરી પાડો (દા.ત. સૅવનટાઇિર, વડસઇન્ફે વક્ટાં ગ વાઇપ્સ)
દરેક ગ્રાહક આવે તે પહેલાાં અને જાર્ પછી મોજાાં બદલવાાં અને હાથ ધોવાનુાં જરૂરી બનાવો
કામદારો વચ્ચે સાધનો અને સપ્લાર્ની આપલેની અનુમવત આપશો નવહ (કાતર, કાાંસકા, બ્રશ, વગેર)ે .
દરેક ગ્રાહક માટે ખભાના સ્વચ્છ વસ્ત્ર (કે પ્સ)નો ઉપર્ોગ કરો

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

પ્રત્ર્ેક ગ્રાહકની આવનજાવન વચ્ચે કામદારોએ સ્વચ્છ સ્મૉક અથવા ગાઉન પહેરવુાં જોઈએ. વડસ્પોિે બલ કે પ્સ અને સ્મૉક્સનો ઉપર્ોગ કરવા અાંગે વવચાર કરો.
ફરીથી ઉપર્ોગમાાં લઈ શકાર્ એવી કે પ્સ, ટુ વાલ, ગાઉનને દરેક ઉપર્ોગની વચ્ચે ધોવાાં જોઈએ.
ગ્રાહકોની વચ્ચે બધાાં સાધનો પર રોગાણુનાશનની પ્રવરર્ા કરો
કામદારો અને ગ્રાહકોને આરોગ્ર્ અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે ર્ાદ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં દે ખાર્ એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો

સેવા માત્ર હેઅર સવવયસીિ પૂરતી જ મર્ાયવદત રાખો (હેઅરકટ, કલર, બ્લો ડર ાઇાં ગ અને ટર ીટમેન્ટ). વાળ વસવાર્ની સેવાઓ માટે માંજૂરી નથી (ભમર, દાઢી કપાવવી,
હોઠનુાં વૅવક્સાંગ, મૅવનક્યોર, વગેર)ે
સુરક્ષાનાાં ધોરણો અાંગેની તાલીમ, સુરક્ષાની અપ-ટુ -ડેટ માવહતી અને તકે દારીઓ તથા રોગનુાં પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્ર્થી લેવાર્ેલ સુરક્ષાનાાં અન્ર્ પગલાાંઓ અાંગે
કામદારોને માવહતી આપો

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

બધા કામદારોમાાં સાંપકય ઓછો કરવા અને ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાર્યસ્થળનાાં કલાકો અને વશફ્્સમાાં ફે રફારો કરો (વવવવધ સમર્પત્રકો અથવા છૂટાછવાર્ા
આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમો)
પ્રતીક્ષા માટે ના વવસ્તારો બાંધ કરો અને ગ્રાહકની અપોઇન્ટમેન્ટનો સમર્ ન થાર્ ત્ર્ાાં સુધી તેઓને બહાર અથવા કારમાાં રાહ જોવા માટે ની વવનાંતી કરો
સેવા મેળવવા માટે ગ્રાહકો અગાઉથી અપોઇન્ટમેન્ટ લે તે જરૂરી બનાવો
જરૂરી હોર્ તો કૉન્ટે ક્ટ ટર ે વસાંગ શક્ય બનાવવા માટે કામદારો અને ગ્રાહકોની નોાંધવહી જાળવો (નામ, તારીખ, સમર્, સાંપકય ની માવહતી)

અનાવશ્ર્ક સુવવધાઓ (સામવર્કો, ગ્રાહક માટે પાણી અને કૉફી, કોટ રૂમો વગેર)ે દૂ ર કરો
કામદારોને વબમારી જેવુાં લાગતુાં હોર્ તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
જો વનર્ોજકને કાર્યસ્થળ પર પૉવિવટવ કે સ અાંગે જાણ કરવામાાં આવે તો વનર્ોજકે સ્થાવનક સ્વાસ્્ર્ બૉડય (LBOH)ને જાણ કરવાની રહેશે અને કાર્યસ્થળ પર
સાંભવવત સાંપકોને ટર ે સ કરવા માટે તેઓની સાથે કામ કરવાનુાં રહેશે અને કામદારોને એકાાંતવાસ અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપશે. માગયદશયન અનુસાર
અને / અથવા LBOHની વવનાંતી પર અન્ર્ કામદારોના પરીક્ષણની ભલામણ કરવામાાં આવે છે
સરકારી વનદે શોમાાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્ર્ની અગત્ર્ની માવહતી અને સુરક્ષાનાાં સાંબાંવધત પગલાાંઓ અાંગે કામદારો અને ગ્રાહકોને નોવટસ પોસ્ટ કરવી

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસય ફૉર વડસીિ કન્ટર ોલના અનુસાર જેઓના પર વવવશષ્ટપણે COVID-19નુાં જોખમ (દા.ત. ઉાંમર અથવા પહેલેથી હોર્ એવા રોગને કારણે) હોર્ એવા
કામદારોને ઘરે રહેવા માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે શાંકાસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપકય અાંગે વનર્ોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો
જેઓનો COVID-19 પૉવિવટવ આવ્ર્ો હોર્ એવા કામદારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટે ક્ટ ટર ે વસાંગના હેતુઓ માટે ઑવફસના વનર્ોજકને જાણ કરવા માટે
આગ્રહ કરો

સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રવરર્ા કરો (ઓછામાાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોર્ તો વધુ વખત)

જેમાાં તારીખ, સમર્ અને સફાઈના વ્ર્ાપનો સમાવેશ થતો હોર્ એવી સફાઈની નોાંધવહીઓ રાખો
બહુ અવરજવર થતી હોર્ એવા વવસ્તારો અને બહુ સ્પશય થતો હોર્ એવી સપાટીઓમાાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રવરર્ા કરો (દા.ત. બારણાનાાં નૉબ, રોવલાંગ
કાટય , બાથરૂમ)

સફાઈ અને

કોઈ પૉવિવટવ કે સ આવે તેવી વસ્થવતમાાં હાલના CDC વનદે શો અનુસાર ઊાંડી સફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે સાઇટ બાંધ કરો

રોગાણુનાશન

ગ્રાહકોની વચ્ચે સાધનો પર રોગાણુનાશનની પ્રવરર્ા કરો (દા.ત. શૅમ્પૂ બાઉલ, ખુરશીઓ અને હેડરેસ્ટ, કાતર, કાાંસકા, બ્રશ, રેિર, સ્ટાઇવલાંગ ટૂ લ્સ)

