જફટનેસ કે ન્દ્રો અને હે લ્થ ક્લબો

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
"જફટનેસ કે ન્દ્રો અને હેલ્થ ક્લબો" એટલે એવી કોઈ પણ જફટનેસ સુજવધા િે નીચેના િેવી જફટનેસની પ્રવૃજિઓ સજહત પરાં તુ તેના પૂરતી મયાાજિત નજહ
એવી પ્રવૃજિઓનો ઍક્સેસ આપે અન/અથવા તેનુાં પ્રજિક્ષણ આપે:
a. વેઇટ અને ર ેજિસ્ટન્દ્સ ટર ે જનાંગ
b. ક્રૉસ ટર ે જનાંગ

c. યોગ
d. માિાલ આર્ટસા

e. જસ્પન ક્લાસીિ
f. બૂટ કે મ્પ તાલીમ

ઇન્દ્ડોર અને આઉટડોર ઍથ્લેજટક સુજવધાઓ, િેમ કે જિમનાજસ્ટક્સ, ટે જનસ અને જસ્વજમાંગ (પછી ભલે તે સ્વતાંત્ર સુજવધા હોય અથવા જફટનેસ સેન્દ્ટર કે
હેલ્થ ક્લબનો ભાગ હોય) યુવા અને પુખ્ ત વ્યજિઓ માટે ના રમતના જનિે િો અને પૂલ્સ ગાઇડન્દ્સનુાં પાલન કર ે તે િરૂરી છે , િે EEA જરઓપજનાંગ સાઇટ
પર ઉપલબ્ધ છે .
આ ધોરણો ઇન્દ્ડોર અને આઉટડોર જફટનેસ સુજવધાઓ બાંનેની કામગીરીને માંિૂ રી આપે છે , પરાં તુ જફટનેસ કે ન્દ્રો અને હેલ્થ ક્લબો રોગના ફે લાવાના
િોખમને ઘટાડવા માટે આઉટડોર વગો / પ્રવૃજિઓ કરાવે તે માટે તેઓને આગ્રહ કરવામાાં આવે છે .

ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
પ્રત્યેક સુવિધા મુલાકાતીઓના પ્રિેશ અને ઍવઝિટ પર નજર રાખે, સામાવજક અંતર જાળિિાની ખાતરી કરે અને તમામ સમયે હાજર વ્યવિઓની
સંખ્ યા નીચે પ્રમાણે મયાાવિત કરે તે અવનિાયા છે :

સામાજીક

અાંતર

• મ્યુવનવસપલ વિવ્ડં ગ વિભાગ અથિા અન્ય મ્યુવનવસપલ રેકૉડા હો્ડર સાથે રેકૉડા પર હોય એિી કબ્જજાની પરવમટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
તે જગ્યામાં મહત્તમ માણસો રહી શકે તે અંગે સુવિધા કે ન્રની ક્ષમતાના 40 % જેટલા લોકો જ હાજર રહી શકશે

• જેના માટે હાજર વ્યવિઓની મયાાિા અંગેની કોઈ મંજૂરી રેકૉડા પર ન હોય એિી સુવિધાઓ ઍઝસેવસિલ ઇન્ડોર કે આઉટડોર સ્પેસના
1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ 8 વ્યવિઓને મંજૂરી આપી શકશે
• કોઈ પણ વસ્થવતમાં સુવિધાની અંિરની િંધ જગ્યામાં 1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ 8થી િધુ વ્યવિઓ હાજર રહી શકશે નવહ
• તમામ હાજર વ્યવિઓ અને ગણતરીઓમાં મુલાકાતીઓ, સ્ટાફ અને અન્ય કામિારોનો સમાિેશ થશે
િધાં ઉપકરણો એિી રીતે ગોઠિો (િજનો, મશીનો, ટર ે ડવમલ, િાઇક િગેર)ે , જેથી કસરતના વિસ્તારોની િચ્ચે ઓછામાં ઓછા 14 ફૂટનું અંતર રહે.
મશીનો િચ્ચેની જગ્યામાં એિી રીતે ફે રફાર કરી શકાય, જેથી આડશો િેસાડિામાં આિે તો ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટનું અંતર રહે
જો ઉપકરણો િચ્ચે જગ્યા રાખિી શક્ય ન હોય તો ઉપકરણને બ્જલૉક ઑફ કરિું જોઈએ (િા.ત. પ્રત્યેક અન્ય મશીન) જેથી 14 ફૂટનું અંતર જાળિી
શકાય.
સમગ્ર જગ્યામાં ફરતી િખતે ગ્રાહકો ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટનું અંતર જાળિે તે માટે તેઓને આગ્રહ કરિા વિઝ્યુઅલ માકા સા િેસાડિાં (હિ, િૉકિે,
પાવટયાં િગેર)ે
સંપકા ઓછો કરિા માટે ફૂટ ટર ાવફક માટે મુલાકાતીઓનો પ્રિાહ વનયંવિત કરિા માટે વિશાસૂચક ગવલયારા તૈયાર કરો (િા.ત. રૂમોમાં િન-િે
પ્રિેશદ્વાર અને ઍવઝિટ, િન-િે ગવલયારા).

આ નીવતઓ વિશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખાય એિાં પાવટયાં મૂકો
કામિારો માટે છૂટાછિાયાં ભોજન અને વિરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એિી મહત્તમ વ્યવિઓનું વનયમન કરો અને કામિારો
િચ્ચે ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટનું શારીવરક અંતર રહે તેની ખાતરી કરો
સામાન્ય જગ્યાઓ અને જ્ાં કામિારો ભેગા થિાની સંભાિના હોય એિી સુવિધાઓના ગીચ વિસ્તારો િંધ કરો અથિા ફરીથી તેની રચના કરો
(િા.ત., બ્રેક રૂમ અને ભોજનનાં ક્ષેિો) જેથી 6 ફૂટનું શારીવરક અંતર જાળિી શકાય

જ્ાં ગ્રાહકો ભેગા થિાની સંભાિના હોય અથિા જ્ાં સામાવજક અંતર જાળિિું શક્ય ન હોય એિી અન્ય સામાન્ય જગ્યાઓ િંધ કરો અથિા તેની
પુન: રચના કરો, જેમ કે લૉિી અને પ્રતીક્ષા વિસ્તારો
િધા કામિારો અને મુલાકાતીઓ માટે ફે સ કિવરં ગ આિશ્યક િનાિો, વસિાય કે રોગ અથિા વિકલાંગતાના કારણે તેમ કરિું અસુરવક્ષત હોય
જો ગ્રાહકો શ્રમિાયક કસરત િરવમયાન માસ્ક પહેરી શકે તેમ ન હોય તો ઓછામાં ઓછા 14 ફૂટનું શારીવરક અંતર જાળિિું જોઈએ.
જો ગ્રાહકો કસરત િરવમયાન માસ્ક પહેરતા હોય તો શારીવરક અંતર ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટનું જાળિિાનું રહેશે
જ્ાં શારીવરક અંતર શક્ય ન હોય એિા વિસ્તારોમાં ભૌવતક આડશો િેસાડો, જેમ કે સવિાસ કાઉન્ટસા
ગ્રૂપ વફટનેસ િગોમાં તમામ સમયે હાજર વ્યવિઓની િચ્ચે 14 ફૂટનું શારીવરક અંતર જાળિિાનું રહેશે.
જો ગ્રૂપ વફટનેસ ઉપકરણની િચ્ચે ભૌવતક આડશો િેસાડિામાં આિે તો 6 ફૂટનું શારીવરક અંતર જાળિિું જોઈએ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જ્ારે શક્ય હોય ત્યારે ઉપકરણની િચ્ચે પ્લાવસ્ટકની આડશો િેસાડિાનો વિચાર કરો
આડશો એટલી ઊંચી હોિી જોઈએ, જેથી ઉપકરણનો ઉપયોગ કરનાર કોઈ વ્યવિના શ્વસનને અસરકારક રીતે અિરોધી શકે .
જો આડશો િેસાડિામાં આિે તો તેમને વનયવમતપણે સાફ કરિી જોઈએ
ફ્રી િેઇટ્સ, ડમ્િેલ િગેરન
ે ો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકો િચ્ચે અંતર જાળિિાને પ્રોત્સાહન આપિા માટે "િકા આઉટ િોન" સ્થાવપત કરિાનો વિચાર કરો.

ચૂકિણીની સંપકા રવહત સાઇન ઇન પદ્ધવતઓ માટે આગ્રહ કરિામાં આિે છે

જે તે વિભાગ માટે ના વિવશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની િધારાની વિગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

જફટનેસ કે ન્દ્રો અને હે લ્થ ક્લબો

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
સાિુ અને નળનાં પાણી સવહત સાઇટ પર હાથ ધોિાની સુવિધાઓની સરળ પહોંચ મળે અને કામિારો હાથ િારં િાર ધોઈ શકે તે માટે તેઓને પૂરતો
સમય મળે તેની ખાતરી કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધાવરત હેન્ડ સૅવનટાઇિસાનો વિક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કામિારો અને ગ્રાહકોના હાથ તથા ઉપયોગ પૂિે અને પછી ઉપકરણને વડસઇન્ફે ઝટ કરિા માટે સમગ્ર જગ્યામાં પૂરતા પ્રમાણમાં હેન્ડ સૅવનટાઇિર
અને વડસ્પોિે િલ િાઇપ્સ િહેંચો

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

વડસ્પોિે િલ િાઇપ્સ મોટા ઉપકરણના પ્રત્યેક પીસની નજીક મૂકિાં જોઈએ (જેમ કે ટર ે ડવમ્સ, િાઇઝસ, રૉઇં ગ મશીન્સ) અને નાનાં ઉપકરણ
ધરાિતા પ્રત્યેક વિસ્તારની નજીક મૂકિાં જોઈએ (જેમ કે ફ્રી િેઇટ્સ)
પ્રત્યેક તાલીમ સિ પહેલાં અને પછી ટર ે નરો હાથ ધુએ અને પ્રત્યેક સિ િરવમયાન અિારનિાર સૅવનટાઇિ કરે તે આિશ્યક િનાિિું
િધાં ઉપકરણોને ઉપયોગોની િચ્ચે સૅવનટાઇિ કરિાનાં રહેશે. સૅવનટાઇિ કરાયા વિના કોઈ ઉપકરણ અન્ય ગ્રાહકે િાપરિું નવહ અથિા સ્ટોરેજ રૅક /
પાિમાં પાછું મૂકિું નવહ

જરૂરી સૅવનટાઇવિં ગ શક્ય િનાિિા માટે ગ્રાહકોને એક સમયે ઉપકરણનો એક જ પીસ િાપરિા માટે પ્રોત્સાવહત કરો (િા.ત., ઉપકરણના એકથી
િધુ પીસ સાથેની સવકા ટ ટર ે વનંગ અથિા "સુપર સેટ્સ"ને મયાાવિત કરિા). ગ્રાહકો પ્રત્યેક ઉપયોગની િચ્ચે ઉપકરણને સ્િચ્છ કરી શકે તે માટે તેના િરેક
પીસ પર સુવિધાકે ન્રોએ સૅવનટાઇિે શન સપ્લાય પૂરા પાડિા જોઈએ
જો ઉપકરણના કોઈ પણ પીસનું સૅવનટાઇિે શન (અથિા કમાચારીઓ દ્વારા િે ખરેખ) શક્ય ન હોય અથિા વ્યાિહાવરક ન હોય તો આ ઉપકરણને િંધ
કરિું જોઈએ
જ્ારે શક્ય હોય ત્યારે ગ્રાહકોને કસરત માટે તેમના વ્યવિગત ઉપકરણ (જેમ કે વસ્પન શૂ, જમ્પ રોપ, યોગ માટે ની ચટ્ટાઈ, િગેર)ે નો ઉપયોગ કરિા
માટે આગ્રહ કરો. જો સવહયારી િસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય તો પ્રત્યેક ઉપયોગની િચ્ચે િસ્તુઓને સૅવનટાઇિ કરિી જોઈએ
કામિારો અને ગ્રાહકોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અંગે યાિ કરાિિા માટે સમગ્ર સાઇટમાં િે ખાય એિી રીતે પોસ્ટરો મૂકો

પાણીના ફુિારાઓનો માિ રીવફલ સ્ટે શનો તરીકે જ ઉપયોગ થિા િો, શરત એ કે સામવજક અંતર જાળિી શકાય. ગ્રાહકો અને કામિારોએ પોતાની
પાણીની િૉટલો લઈને આિિું જોઈએ અથિા વિિનેસ પાસેથી ખરીિિી જોઈએ

જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં આઉટડોર કસરત, િગો, સિો િગેરન
ે ે પ્રોત્સાહન આપો, જ્ાં સુધી યોગ્ય શારીવરક અંતર િધા જ સમયે જાળિિામાં આિતું
હોય અને કોઈ પણ ઉપકરણ િાપયુું હોય તો પ્રત્યેક ઉપયોગ િાિ તેને સૅવનટાઇિ કરિામાં આિે

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

પસાનલ ટર ે નરોએ શક્ય તેટલી હિે ગ્રાહકોથી છ ફૂટનું અંતર જાળિિું જોઈએ અને લાંિા ગાળા માટે કોઈ પણ ઘવનષ્ઠ સંપકા ટાળિો જોઈએ. પસાનલ
ટર ે નરોએ માસ્ક પહેરિાં જોઈએ. પસાનલ ટર ે વનંગના સિ િરવમયાન િપરાયેલ કોઈ પણ ઉપકરણને પ્રત્યેક ઉપયોગ િાિ સૅવનટાઇિ કરિું જોઈએ
અથિા સિના અંતે સૅવનટાઇિ કરિું જોઈએ, જો ગ્રાહક એ એકમાિ વ્યવિ હોય જેણે સિ િરવમયાન ઉપકરણનો ઉપયોગ કયો હોય
સ્િચ્છતા જાળિિા તથા રોગનું પ્રસારણ ઘટાડિાના ઉદ્દેશ્યથી લેિાયેલાં અન્ય પગલાંઓ સવહત કામિારોને સુરક્ષાની અદ્યતન માવહતી અને
તકે િારીઓ અંગે તાલીમ પૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ સમાિેશ થાય છે :
• સામાવજક અંતર, હાથ ધોિાની વિયા, ફે સ કિવરં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ

• તાપમાન અથિા લક્ષણોની તપાસ સવહત ઘરે જાતે સ્િીવનંગ
• એ િાિત દૃઢ કરિી કે સ્ટાફ વિમાર હોય તો કામ પર આિિું જોઈએ નવહ
• જો લક્ષણો તીવ્ર િને તો તિીિી સારિાર ક્યારે મેળિિી
• પહેલેથી હોય એિો કયો રોગ વ્યવિઓને િાઇરસના સંિમણ સામે અને િાઇરસના ગંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થિાના જોખમમાં મૂકી શકે
િધા કામિારોમાં સંપકા ઓછો કરિા અને ગીચતા ઓછી કરિા માટે કાયાસ્થળનાં કલાકો અને વશફ્ટટ્સમાં ફે રફારો કરો (વિવિધ સમયપિકો અથિા
છૂટાછિાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમો)
ગ્રાહકો માટે અગાઉથી િગો માટે સાઇન પર કરિું જરૂરી િનાિિું

સુવિધાકે ન્રોએ નીચેની િાિતો સુવનવિત કરીને પ્રત્યેક વશફ્ટટ પર કામિારોનું સ્િીવનંગ કરિું જોઈએ:
• કામિાર તાિ (100.0 અને તેથી િધુ) અથિા ટાઢ, ખાંસી, શ્વાસ ચડિો, ગળામાં સોજો, થાક, માથાનો િુખાિો, સ્નાયુ/શરીરનો િુખાિો,
નાક િિડિું/નાક જામ થિું, સ્િાિ કે ગંધની ક્ષમતા નિેસરથી જિી અથિા ઊિકા, ઊલટી કે િાડા જેિાં કોઈ લક્ષણો અનુભિતા ન હોય
• કામિાર COVID-19નું વનિાન થયેલ વ્યવિ સાથે "ઘવનષ્ઠ સંપકા "માં આવ્યા ન હોય. "ઘવનષ્ઠ સંપકા "નો અથા છે એિા ઘરમાં રહેિું જ્ાં
COVID-19 માટે પૉવિવટિ આિેલી વ્યવિ રહેતી હોય, એિી વ્યવિની િે ખભાળ કરિી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉવિવટિ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉવિવટિ આવ્યાને 15 વમવનટ કે િધુ સમય થયો હોય એિી વ્યવિથી 6 ફીટના અંતરે હાજર હોિું, અથિા COVID19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉવિવટિ આિેલ હોય એિી વ્યવિને લક્ષણો જણાયાં હોય તે િરવમયાન એિી વ્યવિનાં સ્રાિો (િા.ત., િાસણો
શેઅર કરિાં, તેમના પર કોઈએ ખાંસી ખાધી હોય) સાથે સીધા સંપકા માં આિિું

• પોતાના ડૉઝટર અથિા સ્થાવનક સાિાજવનક સ્િાસ્્ય અવધકારી દ્વારા સ્િ-એકાંતિાસ અથિા ક્વોરન્ટીન થિા માટે કામિારને કહેિામાં
આવ્યું ન હોય
• ઉપરના માપિં ડો પૂરા કરિામાં વનષ્ફળ જતા કામિારોને ઘરે મોકલિાના રહેશે
સંભવિત કૉન્ટે ઝટ ટર ે વસંગ શક્ય િનાિિા માટે કામિારો અને ગ્રાહકોની નોંધિહી જાળિો (નામ, તારીખ, સમય, સંપકા ની માવહતી)
પ્રતીક્ષાના વિસ્તારો િંધ કરિા કે સીવમત કરિા અને સિના વિવશષ્ટ સમય સાથે િગા આધાવરત પ્રિૃવત્તઓ માટે ગ્રાહકોને તેમના િગા પૂિે િહાર રાહ
જોિા કે કારમાં 10 વમવનટ રાહ જોિાનું કહેિું
વફટનેસ રૂમની સંપૂણા સફાઈ અને યોગ્ય હિાઉજાસ માટે િગોની િચ્ચે 30 વમવનટનો અંતરાલ ગોઠિિો અને ભીડ થિા ન િેિી

જે તે વિભાગ માટે ના વિવશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની િધારાની વિગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

જફટનેસ કે ન્દ્રો અને હે લ્થ ક્લબો

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
પ્રત્યેક વશફ્ટટ િરવમયાન સૅવનટાઇવિં ગ, સફાઈ અને વનરીક્ષણ માટે જિાિિાર સ્ટાફ સ્પષ્ટપણે વનયુિ કરિો
કામિારોને વિમારી જેિું લાગતું હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

જો વનયોજકને કાયાસ્થળ પર પૉવિવટિ કે સ અંગે જાણ કરિામાં આિે તો વનયોજકે કાયાસ્થળ જ્ાં આિેલું હોય તે શહેર અથિા નગરના સ્થાવનક
સ્િાસ્્ય િૉડા (LBOH)ને જાણ કરિી જોઈએ અને સંભવિત સંપકોને એકાંતિાસ અને સૅ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરિાની સલાહ આપિા માટે િાજિીપણે
કરાયેલી વિનંતી પ્રમાણે LBOHને સહાયતા કરિી જોઈએ. CDC અથિા DPH માગાિશાન અનુસાર અને / અથિા LBOHની વિનંતી પર અન્ય
કામિારોના પરીક્ષણની ભલામણ કરિામાં આિી શકે છે
કોમનિે્થના કાયાસ્થળ પર સુરક્ષાના ફરવજયાત ધોરણોમાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્િાસ્્યની અગત્યની માવહતી અને સુરક્ષાનાં સંિંવધત
પગલાંઓ અંગે કામિારો અને મુલાકાતીઓને નોવટસ પોસ્ટ કરિી
6 ફૂટના સામાવજક અંતરને અમલી િનાિિા માટે લૉકસા િંધ કરિા કે અંવકત કરિા, ખાસ કરીને લૉકર રૂમોમાં. પ્રત્યેક ઉપયોગ િાિ લૉકસાને
સૅવનટાઇિ કરિાં જોઈએ. જીમ તરફથી લૉકસાની નજીક અથિા લૉકર રૂમમાં સૅવનટાઇવિં ગ િાઇપ્સ પૂરાં પાડિામાં આિિાં જોઈએ
તમામ સામાવજક અને વ્યવિગત ધોરણે અલગ કરાયેલા શાિસા િંધ કરો. પૂ્સની સાથે હોય એિા શાિસા વરઓપવનંગ િેિસાઇટ પર આિેલ પૂ્સ
માટે ના વનિે શોનું પાલન કરી શકે છે

સ્પષ્ટપણે લેિલ મારેલ (સ્િચ્છ વિ ગંિં ુ) સૅવનટરી પાિોમાં ટુ િાલોનો સંગ્રહ કરિામાં આિે તે જરૂરી િનાિો. ટુ િાલ ધોતી અને સૂકિતી િખતે યોગ્ય
તાપમાનનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ. ટુ િાલને અડતી િખતે કમાચારીઓ યોગ્ય રક્ષણાત્મક ઉપકરણો (મોજાં અને માસ્ક) પહેર ે તે અવનિાયા છે . ટુ િાલને
જોરથી હલાિિા જોઈએ નવહ
સંિંવધત સેિાઓની કામગીરીઓ શરૂ કરિાની અનુમવત આપી શકાશે અને તે પ્રત્યેક સેવટં ગ માટે સુરક્ષાના જે તે વિભાગ માટે ના ચોક્કસ
પ્રોટોકૉ્સનું પાલન કરે તે અવનિાયા કરિું. કે ટલાંક ઉિાહરણોમાં નીચેનાનો સમાિેશ થાય છે :
• સુવિધામાં િાળસંભાળ: િાળસંભાળના વનિે શોનું પાલન કરે તે જરૂરી િનશે
• િાસા/ફૂડ સવિાસીિ: રેસ્ટોરાંના વનિે શોનું પાલન કરે તે જરૂરી િનશે
• પૂલ: પૂલના વનિે શોનું પાલન કરે તે અવનિાયા છે
• ઍ્લેવટક સુવિધાઓ (િા.ત. ટે વનસ કૉટા ): પુખ્ ત લોકો અને યુિાઓ માટે રમતના વનિે શોનું પાલન કરિું અવનિાયા છે
• મસાજ: નજીકના સંપકા સાથેની વ્યવિગત સેિાઓના વનિે શોનું પાલન અવનિાયા છે

• સોના, ગરમ ટિ અને સ્ટીમ રૂમ્સ: તિક્કા 4 પૂિે ખૂલી શકશે નવહ
અંિર પંખાઓનો ઉપયોગ કરિો નવહ અને જો અન્ય ગ્રાહકોથી િૂર હોય તો જ િહારના િગો માટે જ તેનો ઉપયોગ કરિો

ઇન્ડોર અને આઉટડોર સ્પોટ્સાના વનિે શો માટે કૃ પા કરીને EEA વરઓપવનંગ સાઇટ જુ ઓ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો

હાજર વ્યવિઓની સંખ્ યાની મયાાિાઓ પર અમલ કરાિિા માટે આરક્ષણ વ્યિસ્થાનો ઉપયોગ કરીને િંધારણરવહત કસરત (એટલે કે ખુ્ લાં િેઇટ
રૂમ)માં પ્રિૃત્ત થતા ગ્રાહકો માટે "વશફ્ટટ" તૈયાર કરિા પર વિચાર કરો
સેન્ટસા ફૉર વડસીિ કન્ટર ોલના અનુસાર જેઓના પર વિવશષ્ટપણે COVID-19નું િધુ જોખમ (િા.ત. ઉંમર અથિા પહેલેથી હોય એિા રોગને કારણે)
હોય એિા કામિારોને ઘરે રહેિા માટે આગ્રહ કરિામાં આિે છે
લક્ષણોની સ્િ-ઓળખ કરિા માટે અથિા જાણીતા કે શંકાસ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સંપકા અંગે વનયોજકને જાણ કરિા માટે
આગ્રહ કરો
જેઓનો COVID-19 પૉવિવટિ આવ્યો હોય એિા કામિારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે વસંગના હેતુઓ માટે ઑવફસના વનયોજકને
જાણ કરિા માટે આગ્રહ કરો
જેમના પર જોખમ હોય એિી િસ્તીઓ માટે વિશેષ રીતે સંચાલનના વિવશષ્ટ કલાકો અલગથી ફાળિિા પર વિચાર કરો
જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં ઓિરલૅપ ઓછો કરિા માટે કમાચારીઓને અલગ-અલગ િકા િોન પૂરતા મયાાવિત રાખો

રેસ્ટરૂમોમાં સામાન્યપણે સ્પશાિામાં આિતી સપાટીઓ (િા.ત. ટૉઇલેટ સીટ્સ, ડોરનૉિ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, વસંક, પેપર ટુ િાલ વડસ્પેન્સર, સોપ
વડસ્પેન્સર)ને અિારનિાર અને CDCના વનિે શો અનુસાર સાફ કરો
સાઇટની અિારનિાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રવિયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક િખત અને અનુકૂળ હોય તો િધુ િખત)
જેમાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાિેશ થતો હોય એિી સફાઈની નોંધિહીઓ રાખો

સફાઈ અને
રોગાણુનાિન

િહુ અિરજિર થતી હોય એિા વિસ્તારો અને િહુ સ્પશા થતો હોય એિી સપાટીઓમાં અિારનિાર રોગાણુનાશનની પ્રવિયા કરો (િા.ત., િારણાનાં
નૉિ, હેન્ડરેલ, ઉપકરણ, િગેર)ે
કોઈ કામિાર, ગ્રાહક અથિા વિિે તાનો પૉવિવટિ કે સ આિે તેિી વસ્થવતમાં હાલના CDC વનિે શો અનુસાર કાયાસ્થળ પર સફાઈ અને રોગાણુનાશન
કરતાં પહેલાં સાઇટ િંધ કરો અને 24 કલાક રાહ જુ ઓ
િધાં વફટનેસ ઉપકરણ અથિા પારસ્પવરક રીતે સ્પશાાયેલ િસ્તુઓને પ્રત્યેક ઉપયોગ િાિ તાત્કાવલકપણે વડસઇન્ફે ઝટ કરો (િા.ત., વસ્પન શૂિ, જમ્પ
રોપ્સ, ડમ્િેલ િગેર)ે . CDCના વનિે શો પ્રમાણે કોઈ પણ સમયે ગ્રાહકોએ એિી િસ્તુઓના સંપકા માં આિિું ન જોઈએ જેને અન્ય લોકો વડસઇન્ફે ઝટ
કયાા વિના અડ્યા હોય
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો

જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં હિાનો પ્રિાહ િધારિા માટે િારીઓ અને િારણાં ખોલો

જે તે વિભાગ માટે ના વિવશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની િધારાની વિગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

