પાલતુ પ્રાણીની સજાવટ

MAનાાં સરિાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
વ્યક્તિઓ વચ્ચે ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂ ટનાં અાંત ર રહે તેની ખાતરી રાખો

સામાજીક
અાંતર

કામદારો માટે કૉમન અને ભારે અવરજવરવાળા ક્તવસ્તારો કે જ્ાાં કામદારો ભેગા થવાની સાંભ ાવના હોય એવા ક્તવસ્તારો બાંધ કરો અથવા ફરીથી તેની સાંરચના સ્પષ્ટ
કરો (દા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનના ક્તવસ્તારો) જેથી સામાક્તજક અાંત ર જાળવવાં શક્ય બને; ખરશીઓ કાઢી નાખો અને/અથવા સ્પેક્તસાંગની ખાતરી કરવા માટે ક્તિસ્ટન્સ
માકક સકનો ઉપયોગ કરો (દા.ત. ગ્રૂક્તમાંગ વકક સ્ટે શનો, કાઉન્ટર સ્પેસ, ઑક્તફ સ સ્પેસ)
એક જ સમયે સાથે કામ કરતા ગ્રૂમસકની સાંખ્ યા મયાકક્તદત કરીને એકથી વધારે ગ્રૂમસક સાથેના વ્યાપારોમાાં શારીક્તરક અાંત ર જાળવવાં, એક ટે બલ છોિીને બીજા ટે બલ
પર કામ કરવાં અને પ્રાણીને સ્નાન કરાવવાના ક્તવસ્તારમાાં એક સમયે માત્ર એક જ પ્રાણીને રાખવાં.
જે વકક સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય તેમને અલગ કરવા માટે ક્તફ ક્તિકલ પાક્તટકશન હોવાાં જોઈએ (તે ઊભેલા કામદાર કરતાાં ઊાં ચાાં હોવાાં જોઈએ)
છૂટાછવાયાાં ભોજન અને ક્તવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનાં ક્તનયમન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂ ટનાં શારીક્તરક અાંત ર
રાખો
રૂબરૂ વાતચીત ટાળવા માટે ટે ક્તલફોન કે ક્તવિીયો-ચૅટથી ગ્રાહકો સાથે સાંવાદ કરો.

ગ્રાહકોને વ્યાપાર અથવા સક્તવધામાાં આવવાની માંજૂરી નથી; પ્રાણીઓને રસ્તાની એક બાજએ મૂકવાનાાં રહેશે
પ્રાણીઓને ગાઇિ કરવા માટે ગ્રૂક્તમાંગ સલૂનો તરફથી લીશ પૂરી પાિવાની રહેશે, તેથી સક્તવકસના સમયે માક્તલકની લીશ પાછી આપવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી.
પોતાના પ્રાણીને મૂકવા અને લેવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે ગ્રાહકોએ સલૂન પર આવતાની સાથે કૉલ કરવાનો કે ટૅ ક્સસ્ટ કરવાનો રહેશે
બધા કામદારો અને ગ્રાહકો માટે ફે સ કવક્તરાંગ આવશ્યક બનાવો, ક્તસવાય કે રોગ અથવા ક્તવકલાાંગતાના કારણે તેમ કરવાં અસરક્તિત હોય
ગ્રૂક્તમાંગ સેવાઓ માત્ર મોબાઇલ યૂક્તનટ્સ, સલૂન અથવા સ્ટોરમાાં જ પૂરી પાિવાની રહેશે
શ્રેષ્ઠ જિતાવિ રીતભાત
જ્ાાં શક્ય હોય તયાાં બાંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનકૂ લનમાાં સધારો કરો (દા.ત., બારણાાં અને બારીઓ ખોલો)
ચૂકવણીની સાંપ કક રક્તહત પદ્ધક્તત ઓ માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે

સાબ અને નળના પાણી સક્તહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સક્તવધાઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કામદારો હાથ વારાં વાર ધોઈ શકે તે માટે તેઓ ને પૂરતો સમય મળે
તેની ખાતરી કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આલ્કોહૉલ સાથે આલ્કોહૉલ આધાક્તરત હેન્િ સૅક્તનટાઇિસકનો ક્તવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયકસ્થળના સ્થાને કામદારોને પૂરતી ક્લીક્તનાંગ પ્રૉિક્સટ્સ પૂરી પાિો (દા.ત. સૅક્તનટાઇિર, ક્તિસઇન્ફે ક્તક્સટાં ગ વાઇપ્સ)
કામદારોની વચ્ચે સાધનો પ રવઠો શેઅર કરવાનાં ટાળો

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

કામદારોને આરોગ્ય અને સરિાના પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે યાદ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં દે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવાાં.
પ્રાણીને સ્વીકારતાાં પહેલાાં માક્તલકને પૂછો કે ઘરમાાં કોઈને COVID-19 છે કે કે મ. જો ગ્રાહકના ઘરમાાં કોઈ વ્યક્તિને COVID-19 હોવાની પ ક્તષ્ટ થઈ હોય કે આશાંકા
હોય તો ગ્રૂક્તમાંગ કરવા દેવામાાં આવશે નક્તહ

સ્વચ્છતા જાળવવા તથા રોગનાં પ્રસારણ ઘટાિવાના ઉદ્દેશ્ યથી લેવાયેલાાં અન્ય પગલાાંઓ સક્તહત કામદારોને સરિાની અદ્યતન માક્તહતી અને તકે દારીઓ અાંગે
તાલીમ પૂરી પાિો
બધા કામદારોમાાં સાંપ કક ઓછો કરવા અને ઍન્ટર ી પૉઇન્ટ્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયકસ્થળનાાં કલાકો અને ક્તશફ્ટટ્સમાાં ફે રફારો કરો (ક્તવક્તવધ સમયપત્રકો
અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)
મલાકાતીઓ અથવા ગ્રાહકોને સાઇટ પર આવવા દે શો નક્તહ. પ્રાણીઓને બહાર િર ૉપ કરવાનાાં રહેશે. સાઇટ પર મલાકાતીઓ અને સક્તવકસ પ્રોવાઇિસકની સાંખ્ યા
સીક્તમત કરો; ક્તશક્તપ ાંગ અને ક્તિક્તલવરીની પ્રક્તિયાઓ ક્તનયત ક્તવસ્તારોમાાં પૂરી કરવામાાં આવવી જોઈએ

સ્ટાફ અને

કામદારોને ક્તબમારી જેવાં લાગત ાં હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે

કામગીરીઓ

જો ક્તનયોજકને કાયકસ્થળ પર પૉક્તિક્તટવ કે સ અાંગે જાણ કરવામાાં આવે તો ક્તનયોજકે સ્થાક્તનક સ્વાસ્્ય બૉિક (LBOH)ને જાણ કરવાની રહેશે અને કાયકસ્થળ પર
સાંભ ક્તવત સાંપ કોને ટર ે સ કરવા માટે તેઓની સાથે કામ કરવાનાં રહેશે અને કામદારોને એકાાંત વાસ અને સૅલ્ ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપશે. માગકદશકન અનસાર
અને / અથવા LBOHની ક્તવનાંત ી પર અન્ય કામદારોના પરીિણની ભલામણ કરવામાાં આવે છે
સરકારી ક્તનદે શોમાાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગતયની માક્તહતી અને સરિાનાાં સાંબાંક્તધત પગલાાંઓ અાંગે કામદારો અને ગ્રાહકોને નોક્તટસ પોસ્ટ કરવી

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસક ફૉર ક્તિસીિ કન્ટર ોલના અનસાર જેઓ ના પર ક્તવક્તશષ્ટપણે COVID-19નાં જોખમ (દા.ત. ઉાં મર અથવા પહેલેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય એવા
કામદારોને ઘરે રહેવા માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે

લિણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે શાંકાસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપ કક અાંગે ક્તનયોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો
જેઓ નો COVID-19 પૉક્તિક્તટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને સફાઈ / રોગાણનાશન અને કૉન્ટે ક્સટ ટર ે ક્તસાંગના હેત ઓ માટે ક્તનયોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો

સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણનાશનની પ્રક્તિયા કરો (ઓછામાાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનકૂ ળ હોય તો વધ વખત)
જેમાાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોાંધવહીઓ રાખો
બહ અવરજવર થતી હોય એવા ક્તવસ્તારો અને બહ સ્પશક થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં અવારનવાર રોગાણનાશનની પ્રક્તિયા કરો (દા.ત. બારણાનાાં નૉબ,
બાથરૂમ)

સફાઈ અને
રોગાણુનાશન

કોઈ પૉક્તિક્તટવ કે સ આવે તેવી ક્તસ્થક્તત માાં હાલના CDC ક્તનદે શો અનસાર ઊાં િી સફાઈ અને રોગાણનાશન કરવા માટે સાઇટ બાંધ કરો
ગ્રાહકોની આવ-જા વચ્ચે સાધનોને ક્તિસઇન્ફે ક્સટ કરો (દા.ત., શેમ્પૂના વાિકા, ક્તશયસક, કાાંસકા, બ્રશ)

