નજીકના સાંપકક સાથેની વ્યજિગત સેવાઓ

MAનયાં સુરક્ષયનયાં ધોરણો
હજામની દુ કાનો અને હેઅર સલૂન િેને જર-ઓપજનાંગ પ્લાનના તબક્કા 1માાં ખોલવાની પરવાનગી આપવામાાં આવી હતી તે હવે િૂ ન 22, 2020 પ્રમાણે
નજીકના સાંપકક સાથે ની વ્યજિગત સેવાઓ માટે કાયકસ્થળ પર સુરક્ષાનાાં આ ધોરણોને આધીન આવશે.
નજીકના સાંપકક સાથે ની વ્યજિગત સેવાઓ એટલે એવી કોઈ પણ વ્યજિગત સેવા િે જવજશષ્ટપણે ગ્રાહક સાથે ના શારીજરક સાંપકક દ્વારા આપવામાાં
આવતી હોય, િેમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે , પરાં તુ તે માત્ર તેના પૂરતી મયાકજદત નથી:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

હેઅર સલૂન અને હજામની દુ કાનો; જર-ઓપજનાંગ પ્લાનના તબક્કા 1માાં ખોલવા માટે અપાયેલી પરવાનગી પ્રમાણે
વાળ દૂ ર કરવાની સેવાઓ; લેસર સેવાઓ, ડૅજપલેટરી સલૂન, વૅજ્સાંગ સેવાઓ, થ્રેજડાં ગ અને ઇલે્ટર ોજલજસસ સેવાઓ સજહત
મસાિ, બૉડી ટર ીટમેન્ટ્સ, ઇસ્ટનક ટર ીટમેન્ટટ, ઍનિી થે રપી અને અન્ટય બૉડી વકક થે રપી;
ત્વચાની સાંભાળ માટે ની સેવાઓ; પીલ્સ, ફે જશયલ્સ, સીરમ્સ, બોટૉ્સ અને જફલર સજહત
નખની સાંભાળની સેવાઓ; નેઇલ સલૂન સજહત
વાળની અન્ટય સેવાઓ; હેઅર જરપ્લેસમેન્ટટ સેવાઓ, વાળના મૂળની સારવાર સેવાઓ સજહત
મેકઅપ સલૂન;
મેકઅપ ઍજપ્લકે શન સેવાઓ;
ટૅ જનાંગ સલૂન; િે સ્પ્રે ટૅ જનાંગ અને ટૅ જનાંગ બેડ્ ઝ પૂરાાં પાડતાાં હોય એવા અન્ટય વ્યાપાર સજહત; અને
ટૅ ટ્ટૂ, છૂાં દણાાં અને બૉડી આટક ની સેવાઓ

નોાંધ: પસકનલ ટર ે નરોએ તબક્કા 3 માટે જફટનેસ સેન્ટટર અને હેલ્થ ક્લબના જનદે શોનુાં પાલન કરવુાં િોઈએ, િે મેસાચુસે્સ જરઓપજનાંગ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ
છે

ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
જ્યાં શક્ય હોય તયયાં વ્યક્તિઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુનુાં અાંતર રહે તેની ખયતરી કરો:

સામાજીક

અાંતર

• કયમદયર મયટે ની સયમયન્ય જગ્યયઓ અને જ્યાં કયમદયરો અને સહયયકો ભેગય થવયની સાંભયવનય હોય એવય ગીચ ક્તવસ્તયરો બાંધ કરો અથવય
ફરીથી તેની રચનય કરો (દય.ત., કયમદયરો મયટે બ્રેક રૂમ અને ભોજનનયાં ક્ષેત્રો; ગ્રયહકો મયટે લૉબી અને વકક સ્ટે શનો) જેથી સયમયક્તજક અાંતર
જાળવી શકયય
• વકક સ્ટે શનો એવી રીતે ગોઠવો જેથી કયયક ક્ષેત્રો વચ્ચે ઓછયમયાં ઓછી 6 ફૂટની જગ્યય હોય
• જે વકક સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્યય રયખી ન શકયય તેમને અલગ કરવય મયટે ક્તફક્તિકલ પયક્તટક શન હોવયાં જોઈએ (પયક્તટક શન ઓછયમયાં ઓછય 6 ફૂટ
ઊાંચયાં હોવયાં જોઈએ)
• જ્યાં શક્ય હોય તયયાં ચેકઆઉટ સ્ટે શનો મયટે ભૌક્તતક આડશો બેસયડો, અન્યથય જ્યાં શક્ય ન હોય તયયાં 6 ફૂટનુાં અાંતર જાળવો
• ગ્રયહકોને 6 ફૂટ દૂર રહેવયનો આગ્રહ કરવય મયટે દે ખયય એવય સોક્તશયલ ક્તડસ્ટક્તન્સાંગનયાં મયકક ર બેસયડો (દય.ત., ચેકઆઉટ લયઇનો,
રેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવય મયટે લયઇનો)
• 6 ફૂટનુાં અાંતર સૂચવવય મયટે રૂમો અને હૉલવે પર ક્તનશયન કરો

કયમદયરો મયટે છૂટયછવયયયાં ભોજન અને ક્તવરયમનય સમય રયખો, એક જગ્યયએ ભેગય થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનુાં ક્તનયમન કરો અને ઓછયમયાં
ઓછય 6 ફૂટનુાં શયરીક્તરક અાંતર રહે તેની ખયતરી કરો
જ્યાં વ્યક્તિ રોગ અથવય ક્તવકલયાંગતયનય કયરણે ફે સ કવક્તરાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય તે ક્તસવયય બધય ગ્રયહકો અને કયમદયરો મયટે ફે સ કવક્તરાં ગ આવશ્યક
કરવુાં
સાંપકક ઓછો કરવય મયટે ફૂટ ટર યક્તફક મયટે મુલયકયતીઓનો પ્રવયહ ક્તનયાંક્તત્રત કરવય મયટે ક્તદશયસૂચક ગક્તલયયરય તૈયયર કરો (દય.ત. રૂમોમયાં વન-વે
પ્રવેશદ્વયર અને ઍક્તઝિટ, વન-વે ગક્તલયયરય). આ નીક્તતઓ ક્તવશે સ્પષ્ટ રીતે દે ખયય એવયાં પયક્તટયયાં મૂકો
કયમદયરો મયટે મોજાાં, ગયઉન અથવય સ્મૉઝસ અને ક્તપ્રસ્રીપ્શન પરનયાં ચશ્મયાં, સેફ્ટી ગ્લયસ કે ગોગલ્સ પહેરવયાં આવશ્યક બનયવો
સાંભયળકતયક અથવય વયલી તરીકે સેવય આપતી વ્યક્તિઓનય અપવયદ ક્તસવયય વ્યક્તિગત સેવય દરક્તમયયન કોઈ મહેમયનોએ ગ્રયહક સયથે હયજર રહેવુાં
જોઈએ નક્તહ. મહેમયનોએ ગ્રયહકો મયટે ની અન્ય તમયમ આવશ્યકતયઓ અાંગે ધ્યયન રયખવુાં જોઈએ, જેમયાં ફે સ કવક્તરાં ગ પહેરવયનો અને અન્ય હયજર
વ્યક્તિઓથી 6 ફૂટનુાં અાંતર જાળવવયનો પણ સમયવેશ થયય છે

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
ચૂકવણીની સાંપકક રક્તહત પદ્ધક્તતઓ મયટે આગ્રહ કરવયમયાં આવે છે

સક્તવકસ અપોઇન્ટમેન્ટ મયટે પહેલેથી પક્તરસરમયાં ન હોય એવય ગ્રયહકો દ્વયરય ખરીદવયમયાં આવતી કોઈ પણ વસ્તુઓ રસ્તયની એક બયજુ એથી ક્તપક અપ
કરવયમયાં આવે કે ક્તડક્તલવર કરવયમયાં આવે એવો આગ્રહ રયખો અને વ્યક્તિગત સેવયઓની બદલે અથવય વ્યક્તિગત સેવયઓ ઉપરયાંત છૂટક ખરીદી
કરવય ઇચ્છતય ગ્રયહકો મયટે ક્તરટે ઇલ ક્તબિનેસનય ક્તનદે શોનુાં પયલન કરો
સયબુ અને નળનયાં પયણી સક્તહત સયઇટ પર હયથ ધોવયની સુક્તવધયઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કયમદયરો હયથ વયરાં વયર ધોઈ શકે તે મયટે તેઓને પૂરતો
સમય મળે તેની ખયતરી કરો; ઓછયમયાં ઓછય 60% આલ્કોહૉલ સયથે આલ્કોહૉલ આધયક્તરત હેન્ડ સૅક્તનટયઇિસકનો ક્તવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કયયકસ્થળનય સ્થયને કયમદયરોને પૂરતી ક્લીક્તનાંગ પ્રૉડઝ્સ પૂરી પયડો (દય.ત. સૅક્તનટયઇિર, ક્તડસઇન્ફે ક્તઝટાં ગ વયઇપ્સ, ક્તડસઇન્ફે ઝટન્ટ)

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

ઓછયમયાં ઓછય 60% આલ્કોહૉલ સયથેનયાં આલ્કોહૉલ આધયક્તરત હેન્ડ સૅક્તનટયઇિસક પ્રવેશદ્વયર અને સમગ્ર ફ્લોર એક્તરયયિમયાં કયમદયરો તેમજ ગ્રયહકો
મયટે ઉપલબ્ધ કરયવવયાં જોઈએ
દરેક ગ્રયહક આવે તે પહેલયાં અને જાય પછી મોજાાં બદલવયાં અને હયથ ધોવયનુાં જરૂરી બનયવો
કયમદયરો વચ્ચે સયધનો અને સપ્લયયની આપલેની અનુમક્તત આપશો નક્તહ (ક્તક્લપસક, સ્પેસસક, બ્રશ, સોય વગેર)ે . પ્રતયેક ગ્રયહકની વચ્ચે બધયાં સયધનો
સયફ કરવયાં જોઈએ
પ્રતયેક ગ્રયહકની આવનજાવન વચ્ચે કયમદયરોએ સ્વચ્છ સ્મૉક અથવય ગયઉન પહેરવુાં જોઈએ. ક્તડસ્પોિે બલ કે પ્સ અને સ્મૉઝસનો ઉપયોગ કરવય અાંગે
ક્તવચયર કરો. ફરીથી ઉપયોગમયાં લઈ શકયય એવી કે પ્સ, ટુ વયલ, ગયઉનને દરેક ઉપયોગની વચ્ચે ધોવયાં જોઈએ.
કયમદયરો અને ગ્રયહકોને આરોગ્ય અને સુરક્ષયનય પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે યયદ કરયવવય મયટે સમગ્ર સયઇટમયાં દે ખયય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો

જે તે ક્તવભયગ મયટે નય ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધયરયની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

નજીકના સાંપકક સાથેની વ્યજિગત સેવાઓ

MAનયાં સુરક્ષયનયાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
સ્વચ્છતય જાળવવય તથય રોગનુાં પ્રસયરણ ઘટયડવયનય ઉદ્દેશ્યથી લેવયયેલયાં અન્ય પગલયાંઓ સક્તહત કયમદયરોને સુરક્ષયની અદ્યતન મયક્તહતી અને
તકે દયરીઓ અાંગે તયલીમ પૂરી પયડો, જેમયાં નીચેનયનો પણ સમયવેશ થયય છે :
• સયમયક્તજક અાંતર, હયથ ધોવયની ક્તરયય, ફે સ કવક્તરાં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ

• તયપમયન અથવય લક્ષણોની તપયસ સક્તહત ઘરે જાતે સ્રીક્તનાંગ

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

• એ બયબત દૃઢ કરવી કે સ્ટયફ ક્તબમયર હોય તો કયમ પર આવવુાં જોઈએ નક્તહ

• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સયરવયર ક્યયરે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્તિઓને વયઇરસનય સાંરમણ સયમે અને વયઇરસનય ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવયનય જોખમમયાં મૂકી શકે

સુક્તવધયકે ન્રોએ નીચેની બયબતો સુક્તનક્તિત કરીને પ્રતયેક ક્તશફ્ટ પર કયમદયરોનુાં સ્રીક્તનાંગ કરવુાં જોઈએ:
• કયમદયર તયવ (100.0 અને તેથી વધુ) અથવય ટયઢ, ખયાંસી, શ્વયસ ચડવો, ગળયમયાં સોજો, થયક, મયથયનો દુખયવો, સ્નયયુ/શરીરનો દુખયવો,
નયક દદડવુાં/નયક જામ થવુાં, સ્વયદ કે ગાંધની ક્ષમતય નવેસરથી જવી અથવય ઊબકય, ઊલટી કે િયડય જેવયાં કોઈ લક્ષણો અનુભવતય ન હોય
• કયમદયર COVID-19નુાં ક્તનદયન થયેલ વ્યક્તિ સયથે "ઘક્તનષ્ઠ સાંપકક "મયાં આવ્યય ન હોય. "ઘક્તનષ્ઠ સાંપકક "નો અથક છે એવય ઘરમયાં રહેવુાં જ્યાં
COVID-19 મયટે પૉક્તિક્તટવ આવેલી વ્યક્તિ રહેતી હોય, એવી વ્યક્તિની દે ખભયળ કરવી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉક્તિક્તટવ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉક્તિક્તટવ આવ્યયને 15 ક્તમક્તનટ કે વધુ સમય થયો હોય એવી વ્યક્તિથી 6 ફીટનય અાંતરે હયજર હોવુાં, અથવય COVID19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉક્તિક્તટવ આવેલ હોય એવી વ્યક્તિને લક્ષણો જણયયયાં હોય તે દરક્તમયયન એવી વ્યક્તિનયાં સ્રયવો (દય.ત., વયસણો
શેઅર કરવયાં, તેમનય પર કોઈએ ખયાંસી ખયધી હોય) સયથે સીધય સાંપકક મયાં આવવુાં
• પોતયનય ડૉઝટર અથવય સ્થયક્તનક સયવકજક્તનક સ્વયસ્્ય અક્તધકયરી દ્વયરય સ્વ-એકયાંતવયસ અથવય ક્વોરન્ટીન થવય મયટે કયમદયરને કહેવયમયાં
આવ્યુાં ન હોય
• ઉપરનય મયપદાં ડો પૂરય કરવયમયાં ક્તનષ્ફળ જતય કયમદયરોને ઘરે મોકલવયનય રહેશે

બધય કયમદયરોમયાં સાંપકક ઓછો કરવય અને ગીચતય ઓછી કરવય મયટે કયયકસ્થળનયાં કલયકો અને ક્તશફ્્સમયાં ફે રફયરો કરો (ક્તવક્તવધ સમયપત્રકો અથવય
છૂટયછવયયય આગમન / પ્રસ્થયન સયથે કયમ કરતી ટીમો)
સેવય મેળવવય મયટે ગ્રયહકો અગયઉથી અપોઇન્ટમેન્ટ લે તે જરૂરી બનયવો
પ્રતીક્ષય મયટે નય ક્તવસ્તયરો બાંધ કરો અને ગ્રયહકની અપોઇન્ટમેન્ટનો સમય ન થયય તયયાં સુધી તેઓને બહયર અથવય કયરમયાં રયહ જોવય મયટે ની ક્તવનાંતી
કરો
સાંભક્તવત કૉન્ટે ઝટ ટર ે ક્તસાંગ શક્ય બનયવવય મયટે કયમદયરો અને ગ્રયહકોની નોાંધવહી જાળવો (નયમ, તયરીખ, સમય, સાંપકક ની મયક્તહતી)
અનયવશ્યક સુક્તવધયઓ (દય.ત., સયમક્તયકો, ગ્રયહક મયટે પયણી અને કૉફી, કોટ રૂમો વગેર)ે દૂર કરો

જો કયમદયરોને ક્તબમયરી જેવુાં લયગતુાં હોય તો તેઓ કયમ પર આવી શકશે નક્તહ
જો ક્તનયોજકને કયયકસ્થળ પર પૉક્તિક્તટવ કે સ અાંગે જાણ કરવયમયાં આવે તો ક્તનયોજકે કયયકસ્થળ જ્યાં આવેલુાં હોય તે શહેર અથવય નગરનય સ્થયક્તનક
સ્વયસ્્ય બૉડક (LBOH)ને જાણ કરવી જોઈએ અને સાંભક્તવત સાંપકોને એકયાંતવયસ અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવયની સલયહ આપવય મયટે વયજબીપણે
કરયયેલી ક્તવનાંતી પ્રમયણે LBOHને સહયયતય કરવી જોઈએ. મયગકદશકન અનુસયર અને / અથવય LBOHની ક્તવનાંતી પર અન્ય કયમદયરોનય પરીક્ષણની
ભલયમણ કરવયમયાં આવે છે

કોમનવેલ્થનય કયયકસ્થળ પર સુરક્ષયનય ફરક્તજયયત ધોરણોમયાં આપેલી રૂપરેખય પ્રમયણે સ્વયસ્્યની અગતયની મયક્તહતી અને સુરક્ષયનયાં સાંબાંક્તધત
પગલયાંઓ અાંગે કયમદયરો અને ગ્રયહકોને નોક્તટસ પોસ્ટ કરવી
હયલમયાં કયમનય કલયકો ક્તસવયય સૅક્તનટે શન અને સફયઈ શક્ય બનયવવય મયટે વ્યયપયરી સાંસ્થયઓએ કયમકયજનય કલયકો જાળવવય જોઈએ
સયઇટ પર મુલયકયતીઓ અને સક્તવકસ પ્રોવયઇડસકની સાંખ્ યય સીક્તમત કરો; ક્તશક્તપાંગ અને ક્તડક્તલવરીની પ્રક્તરયયઓ ક્તનયત ક્તવસ્તયરોમયાં પૂરી કરવયમયાં આવવી
જોઈએ

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસક ફૉર ક્તડસીિ કન્ટર ોલ અનુસયર જેઓ પર COVID-19નુાં વધયરે જોખમ હોય એવય કયમદયરોને ઘરે રહેવય મયટે આગ્રહ કરવો જોઈએ અથવય તેમને
ફયળવવયમયાં આવેલયાં કયયોનય અલગ-અલગ સમય રયખવયાં, જેથી ગ્રયહકો અને સયથી કમકચયરીઓ સયથે સાંપકક ઓછો કરી શકયય
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવય મયટે અથવય જાણીતય કે શાંકયસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકનય સાંપકક અાંગે ક્તનયોજકને જાણ કરવય મયટે
કયમદયરોને ભયરે આગ્રહ કરવયમયાં આવે છે

જેઓનો COVID-19 પૉક્તિક્તટવ આવ્યો હોય એવય કયમદયરોને સફયઈ / રોગયણુનયશન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે ક્તસાંગનય હેતુઓ મયટે ઑક્તફસનય ક્તનયોજકને
જાણ કરવય મયટે આગ્રહ કરો
જ્યાં શક્ય હોય તયયાં ઓવરલૅપ ઓછો કરવય મયટે કમકચયરીઓની ગક્તતક્તવક્તધઓ અલગ-અલગ વકક િોન પૂરતી મયયકક્તદત રયખો

જે તે ક્તવભયગ મયટે નય ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધયરયની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

નજીકના સાંપકક સાથેની વ્યજિગત સેવાઓ

MAનયાં સુરક્ષયનયાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
રેસ્ટરૂમોમયાં સયમયન્યપણે સ્પશકવયમયાં આવતી સપયટીઓ (દય.ત. ટૉઇલેટ સી્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, ક્તસાંક, પેપર ટુ વયલ ક્તડસ્પેન્સર, સોપ
ક્તડસ્પેન્સર)ને અવયરનવયર અને CDCનય ક્તનદે શો અનુસયર સયફ કરો

સયઇટની અવયરનવયર સફયઈ અને રોગયણુનયશનની પ્રક્તરયય કરો (ઓછયમયાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)
જેમયાં તયરીખ, સમય અને સફયઈનય વ્યયપનો સમયવેશ થતો હોય એવી સફયઈની નોાંધવહીઓ રયખો

સફાઈ અને

રોગાણુનાશન

બહુ અવરજવર થતી હોય એવય ક્તવસ્તયરો અને બહુ સ્પશક થતો હોય એવી સપયટીઓમયાં અવયરનવયર રોગયણુનયશનની પ્રક્તરયય કરો (દય.ત., બયરણયનયાં
નૉબ, હેન્ડરેલ, હેડરેસ્ટ, આમકરસ્ે ટ, વગેર)ે
કોઈ કયમદયર, પૅટરન અથવય ક્તવરે તયનો પૉક્તિક્તટવ કે સ આવે તેવી ક્તસ્થક્તતમયાં હયલનય CDC ક્તનદે શો અનુસયર કયયકસ્થળ પર સફયઈ અને રોગયણુનયશન
કરતયાં પહેલયાં સયઇટ બાંધ કરો અને 24 કલયક રયહ જુ ઓ
ગ્રયહકોની અવરજવર વચ્ચે સયધનો, ઉપકરણો અને સપયટીઓને ક્તડસઇન્ફે ઝટ કરો અથવય બદલો (દય.ત., ટે બલો, ક્તફાં ગર બયઉલ્સ, ખુરશીઓ અને
હેડરેસ્ટ, સ્પેચ્યુલય, ક્તક્લપસક, સ્પેસસક, સ્ટયઇક્તલાંગ ટૂ લ્સ)
જો સયધનોને ક્તડસઇન્ફે ઝટ કરી ન શકયય તો (એટલે કે નેઇલ ફયઇલ્સ, બફસક, ક્તડર લ ક્તબ્સ વગેર ે જેવયાં ક્તછરયળુ સયધનો) તો તેઓને ઉપયોગ બયદ ફેં કી
દેવયનયાં રહેશે

ગ્રયહકોની અવરજવર વચ્ચે ખુરશી, ટે બલ અને/અથવય વકક સ્ટે શનોને ક્તડસઇન્ફે ઝટ કરો અથવય પ્રતયેક ગ્રયહક મયટે ફેં કી દેવયય એવયાં પ્લયક્તસ્ટક કવક્તરાં ગનો
ઉપયોગ કરો અને ક્તડસઇન્ફે ઝટન્ટ બરયબર કયમ કરે તે મયટે લેબલ પર સાંપકક નો સમય જુ ઓ
તમયમ કપડયાં, ટુ વયલનય ડર ૅપ અને સ્મૉઝસને સયબુવયળયાં ગરમ પયણીમયાં ધુઓ અને ક્તનયક્તમતપણે તથય પ્રતયેક ઉપયોગની વચ્ચે સાંપૂણકપણે કોરયાં કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો

જ્યાં શક્ય હોય તયયાં હવયનો પ્રવયહ વધયરવય મયટે બયરીઓ અને બયરણયાં ખોલો

જે તે ક્તવભયગ મયટે નય ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધયરયની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

