પાલતુ પ્રાણીની સજાવટ

MA COVID-19 ચેકલિસ્ટ
સામાજિક અંતર

વ્યજિઓ વચ્ચે 6 ફટ
ૂ થી વધુ અંતર જાળવવું
વ્યલિઓ વચ્ચે ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનાં અાંતર રહે તેની ખાતરી રાખો
એક જ સમયે સાથે કામ કરતા ગ્રૂમસસની સાંખ્ યા મયાસલિત કરીને એકથી વધારે ગ્રૂમસસ સાથેના વ્યાપારોમાાં શારીલરક અાંતર જાળવવાં, એક ટે બિ છોડીને બીજા
ટે બિ પર કામ કરવાં અને પ્રાણીને સ્નાન કરાવવાના લવસ્તારમાાં એક સમયે માત્ર એક જ પ્રાણીને રાખવાં. વકસ ર માટે કૉમન જગ્યાઓ અને જ્ાાં કામિારો ભેગા
થવાની સાંભાવના હોય એવા વધ ગીચતાવાળા લવસ્તારો બાંધ કરો અથવા તેની ગોઠવણી ફરીથી કરો
જે લવસ્તારો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય એવા લવસ્તારો માટે નાાં વકસ સ્ટે શનોને અિગ કરવા માટે લફલિકિ પાલટસ શન બેસાડો (તે ઊભેિા કામિાર કરતાાં ઊાંચાાં
હોવાાં જોઈએ)
જ્ાાં શક્ય હોય તયાાં બાંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનકૂ િનમાાં સધારો કરો (િા.ત., બારણાાં અને બારીઓ ખોિો)
રૂબરૂ વાતચીત ટાળવા માટે ટે લિફોન કે લવડીયો-ચૅટથી ગ્રાહકો સાથે સાંવાિ કરો. સાંપકસ રલહત ચૂકવણીની પદ્ધલતઓનો આગ્રહ રાખવો
પ્રાણીઓને ગાઇડ કરવા માટે િીશ પૂરી પાડો, કારણ કે સલવસસના સમયે માલિકની િીશ પાછી આપવાની (હૅન્ડ-ઑફ) સલવધા નથી.
છૂટાછવાયાાં ભોજન અને લવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યલિઓનાં લનયમન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનાં
શારીલરક અાંતર રાખો
બધા કામિારો માટે ફે સ કવલરાં ગનો ઉપયોગ જરૂરી બનાવો, લસવાય કે તેમ કરવાથી કામિારો માટે સરક્ષાનાં જોખમ ઊભાં થાય અથવા જ્ાાં વ્યલિ રોગ કે
લવકિાાંગતાના કારણે ફે સ કવલરાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય
ખાતરી કરો કે ગ્રાહકોને વ્યાપાર અથવા સલવધામાાં આવવાની માંજૂરી આપવામાાં ન આવે; પ્રાણીઓને રસ્તાની એક બાજએ મૂકવાનાાં રહેશ.ે પોતાના પ્રાણીને
મૂકવા અને િેવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે ગ્રાહકોએ સિૂન પર આવતાની સાથે કૉિ કરવાનો કે ટૅ ક્સસ્ટ કરવાનો રહેશે

આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
સાબ અને નળના પાણી સલહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સલવધાઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કામિારો હાથ વારાં વાર ધોઈ શકે તે
માટે તેઓને પૂરતો સમય મળે તેની ખાતરી કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આલ્કોહૉિ સાથે આલ્કોહૉિ આધાલરત હેન્ડ
સૅલનટાઇિસસનો લવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયસસ્થળના સ્થાને કામિારોને પૂરતી ક્િીલનાંગ પ્રૉડક્સ્સ પૂરી પાડો (િા.ત. સૅલનટાઇિર, લડસઇન્ફે લક્સટાં ગ વાઇપ્સ)
કામિારોને આરોગ્ય અને સરક્ષાના પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે યાિ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં િે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવાાં.

કામિારોની વચ્ચે સાધનો પરવઠો શેઅર કરવાનાં ટાળો
પ્રાણીને સ્વીકારતાાં પહેિાાં માલિકને પૂછો કે ઘરમાાં કોઈને COVID-19 છે કે કે મ. જો ગ્રાહકના ઘરમાાં કોઈ વ્યલિને COVID-19
હોવાની પલિ થઈ હોય કે આશાંકા હોય તો ગ્રૂલમાંગ કરવા િેવામાાં આવશે નલહ

સ્ટાફ અને કામગીરીઓ

કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
આરોગ્ય અને સરક્ષાનાાં અન્ય પગિાાંઓ સલહતનાાં સરક્ષાનાાં ધોરણો અાંગેની તાિીમ, સરક્ષાની અપ-ટ-ડેટ માલહતી અને તકે િારીઓ
અાંગે કામિારોને માલહતી આપો
કામના સ્થળે કિાકો અને લશફ્ટ એવી રીતે ગોઠવો જેથી કામિારો વચ્ચે સાંપકસ બને તેટિો ઓછો થાય અને પ્રવેશદ્વારો પર ભીડ
ઓછી થાય
મિાકાતીઓ અથવા ગ્રાહકોને સાઇટ પર આવવા િે શો નલહ. પ્રાણીઓને બહાર ડર ૉપ કરવાનાાં રહેશે. સાઇટ પર મિાકાતીઓ અને
સલવસસ પ્રોવાઇડસસની સાંખ્ યા સીલમત કરો; લશલપાંગ અને લડલિવરીની પ્રલિયાઓ લનયત લવસ્તારોમાાં પૂરી કરવામાાં આવવી જોઈએ
ખાતરી કરો કે લબમારી જેવાં જેમને િાગતાં હોય એવા કામિારો ઘરે રહે. સેન્ટસસ ફૉર લડસીિ કન્ટર ોિના અનસાર જેઓના પર
લવલશિપણે COVID-19નાં જોખમ (િા.ત. ઉાંમર અથવા પહેિેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય એવા કામિારોને ઘરે રહેવા માટે
આગ્રહ કરો
િક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે શાંકાસ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપકસ અાંગે લનયોજકને જાણ
કરવા માટે આગ્રહ કરો
જેઓનો COVID-19 પૉલિલટવ આવ્યો હોય એવા કામિારોને સફાઈ / રોગાણનાશન અને કૉન્ટે ક્સટ ટર ે લસાંગના હેતઓ માટે
લનયોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો જો લનયોજકને કાયસસ્થળ પર પૉલિલટવ કે સ અાંગે જાણ કરવામાાં આવે તો લનયોજકે સ્થાલનક
સ્વાસ્્ય બૉડસ (LBOH)ને જાણ કરવાની રહેશે અને કાયસસ્થળ પર સાંભલવત સાંપકોને ટર ે સ કરવા માટે તેઓની સાથે કામ કરવાનાં રહેશે
અને કામિારોને એકાાંતવાસ અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સિાહ આપશે. માગસિશસન અનસાર અને / અથવા LBOHની લવનાંતી પર
અન્ય કામિારોના પરીક્ષણની ભિામણ કરવામાાં આવે છે
સરકારી લનિે શોમાાં આપેિી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગતયની માલહતી અને સરક્ષાનાાં સાંબાંલધત પગિાાંઓ અાંગે કામિારો અને
ગ્રાહકોને નોલટસ પોસ્ટ કરવી

સફાઈ અને રોગાણુનાશન

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી
સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણનાશનની પ્રલિયા કરો (ઓછામાાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનકૂ ળ હોય તો વધ વખત)

બહ અવરજવર થતી હોય એવા લવસ્તારો અને બહ સ્પશસ થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં રોગાણનાશનની પ્રલિયા કરો (િા.ત.
બારણાનાાં નૉબ, સલહયારાાં સાધનો, બાથરૂમો)
જેમાાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોાંધવહીઓ રાખો
ગ્રાહકોની આવ-જા વચ્ચે સાધનોને લડસઇન્ફે ક્સટ કરો (િા.ત., શેમ્પૂના વાડકા, લશયસસ, કાાંસકા, બ્રશ)
કોઈ પૉલિલટવ કે સ આવે તેવી લસ્થલતમાાં હાિના લનિે શો અનસાર ઊાંડી સફાઈ અને રોગાણનાશન કરવા માટે સાઇટ બાંધ કરો

