ઇન્ડોર અને આઉટડોર પ્રસાંગો

MAનાં સરુ ક્ષાનાં ધોરણો
COVID-19 કાયાસ્થળ સાથે સંબનં ધિ આ જે િે સૅતટરની સુરક્ષા એવા કોઈ પણ ઇન્ડોર કે આઉટડોર પ્રસંગ (જેમ કે લગ્ન, પાટી, વગેરે) માટે લઘુત્તમ ધોરણો
સ્થાનપિ કરવા માટે ારી કરવામાં આવી છે , જે નવનશષ્ટપણે જે િે ક્ષેત્રના COVID-19નાં સુરક્ષા ધોરણો દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલ ન હોય.
COVID-19 માટે કાયાસ્થળનાં આ સુરક્ષાનાં ધોરણો પ ૂરાં કયાાં નવના કોઈ ઇન્ડોર અથવા આઉટડોર પ્રસંગ ખાિે કોઈ પ્રવ ૃનત્ત થઈ શકશે નદહ. રાજય દ્વારા સ્થાનપિ
ધોરણો રિ કરવામાં ન આવે અથવા િેમાં સુધારો કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સંચાલન માટે જેને પરવાનગી મળી હોય એવી બધી ઍન્ટરપ્રાઇિને આ ધોરણો
લાગુ પડે છે , નસવાય કે જે િે ક્ષેત્ર માટેનાં નવનશષ્ટ ધોરણો ઍન્ટરપ્રાઇિની કેટલીક કે બધી પ્રવ ૃનત્તઓને લાગુ પડિાં હોય, જે ક્સ્થનિમાં ઍન્ટરપ્રાઇિ જે િે ક્ષેત્ર
માટેનાં નવનશષ્ટ ધોરણોનુ ં પાલન કરે િે અનનવાયા બનશે. ઍન્ટરપ્રાઇિના માબલક આ ધોરણોનુ ં પાલન કરવા માટે જવાબિાર હશે. આ ઇન્ડોર અને આઉટડોર
પ્રસંગોમાં નીચેના સ્થળે યોાિા પરં ત ુ િેના પ ૂરિા જ મયાાદિિ નદહ એવા પ્રસંગોનો સમાવેશ થાય છે :
• ઇન્ડોર અને આઉટડોર પ્રસંગોની જગ્યાઓ
• બૉલરૂમ્સ
• ખાનગી પાટીના રૂમો
• સાવાજનનક જગ્યાઓ, જેમ કે પાકા
ુ ી યોાય અને જે નથએટસા અને પરફોમાન્સનાં સ્થળોના નનિે શોનુ ં પાલન કરે િે જરૂરી હોય.
એવો પ્રસંગ જે પરફોમાન્સ જોવાના મુખ્ય હેતથ
વધુ ક્ષમિા ધરાવિા પ્રસંગનાં સ્થળો અને પ્રવ ૃનત્તઓ જેમનુ ં આયોજન મોટી સંખ્યામાં ભીડ એકઠી કરવા માટે થાય છે િે િબક્કો 4 ન આવે ત્યાં સુધી બંધ રહેવા
જોઈએ. િેમાં ગ્ર ૂપ અથવા િશાકોની રમિો, મનોરં જન, વ્યાપાર અને સાંસ્કૃનિક કાયાક્રમો માટે વપરાિાં નીચેનાં સદહિનાં સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે :
• મેિાનો, અરે ના અને બૉલપાકા
• ડાન્સ ફ્લોર
• પ્રિશાન અને કન્વેન્શન હૉલ
• રસ્િા પર ઊજવાિા િહેવારો અને પરે ડ િથા કૃનિ ઉત્સવો
• રસ્િા પર થિી રે સ અને અન્ય મોટા, આઉટડોર આયોજજિ ઍમેચ્યોર અથવા પ્રૉફેશનલ ગ્ર ૂપના ઍથ્લેદટતસનાં આયોજનો

ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ઇન્ડોર પ્રસંગના પ્રત્યેક ઑપરે ટર હાજર વ્યક્તિની ઍન્રી અને ઍક્તિટ પર નજર રાખે અને હાજર વ્યક્તિઓની સંખ્યા બધા સમયે નીચે પ્રમાણે
મયાાદિિ રાખે િે અનનવાયા છે :

સામાજીક
અંતર

• ઍતસેનસબલ, ઇન્ડોર ફ્લોર સ્પેસના 1000 ચોરસ ફીટ િીઠ 8 વ્યક્તિઓ અને 25થી વધુ વ્યક્તિઓ નદહ
આઉટડોર પ્રસંગના પ્રત્યેક ઑપરે ટર હાજર વ્યક્તિની ઍન્રી અને ઍક્તિટ પર નજર રાખે અને હાજર વ્યક્તિઓની સંખ્યા બધા સમયે નીચે પ્રમાણે
મયાાદિિ રાખે િે અનનવાયા છે :
• મ્યુનનનસપલ બબલ્ડિંગ નવભાગ અથવા અન્ય મ્યુનનનસપલ રે કૉડા હો્ડર સાથે રે કૉડા પર હોય એવી કબ્જાની પરનમટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
િે જગ્યામાં મહત્તમ માણસો રહી શકે િે અંગે સુનવધા કેન્રની ક્ષમિાના 25% જેટલા લોકો જ અને 100થી વધુ વ્યક્તિઓ હાજર રહી
શકશે નદહ
• જેના માટે હાજર વ્યક્તિઓની મયાાિા અંગેની કોઈ મંજૂરી રે કૉડા પર ન હોય એવી સુનવધાઓ ઍતસેનસબલ સ્પેસના 1,000 ચોરસ ફીટ
િીઠ 8 વ્યક્તિઓને અને વધુમાં વધુ 100 વ્યક્તિઓને મંજૂરી આપી શકશે
િમામ કેસોમાં હાજર વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં િમામ હાજર વ્યક્તિઓ, સ્ટાફ અને અન્ય કામિારોનો સમાવેશ થવો જોઈએ
જયાં શક્ય હોય ત્યાં વ્યક્તિઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુન ુ ં અંિર રહે િેની ખાિરી કરો
• કામિાર માટેની સામાન્ય જગ્યાઓ અને જયાં કામિારો ભેગા થવાની સંભાવના હોય એવા ગીચ નવસ્િારો બંધ કરો અથવા ફરીથી િેની
રચના કરો (િા.િ., બ્રેક રૂમ, ભોજનનાં ક્ષેત્રો) જેથી સામાજજક અંિર ાળવી શકાય
• જે વકા સ્ટેશનો વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુની જગ્યા રાખી ન શકાય િેમને અલગ કરવા માટે દફબિકલ પાદટિશન હોવાં જોઈએ (પાદટિશન ઓછામાં
ઓછા 6 ફૂટ ઊંચાં હોવાં જોઈએ)
• ઍન્ટરપ્રાઇબિિંગની સન્મુખ આવિા ગ્રાહક માટે નવિયુઅલ સોનશયલ દડસ્ટક્ન્સિંગ માકા સા બેસાડો, જેથી ગ્રાહકોને 6 ફૂટ દૂ ર રહેવા માટે
પ્રોત્સાહન મળે (િા.િ., ચ ૂકવણી કરવા માટેની લાઇનો, રે સ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇનો) અને જયાં શક્ય હોય ત્યાં ચેકઆઉટ
સ્ટેશનો માટે ભૌનિક આડશો
• 6 ફૂટનુ ં અંિર સ ૂચવવા માટે રૂમો અને હૉલવે પર નનશાન કરો
કામિારો માટે છૂટાછવાયાં ભોજન અને નવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનુ ં નનયમન કરો અને ઓછામાં
ઓછા 6 ફૂટનુ ં શારીદરક અંિર રહે િેની ખાિરી કરો
જયાં વ્યક્તિ રોગ અથવા નવકલાંગિાના કારણે ફેસ કવદરિંગ પહેરી શકે િેમ ન હોય િે નસવાય બધા કામિારો અને હાજર વ્યક્તિઓ માટે ફેસ કવદરિંગ
આવશ્યક કરવુ ં
જયાં શક્ય હોય ત્યાં સાબુ અને નળના પાણી સદહિ સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુનવધા સરળિાથી મળી શકે િેની ખાિરી કરો અને વારં વાર હાથ
ધોવાનો આગ્રહ કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધાદરિ હેન્ડ સૅનનટાઇિસાનો નવક્પ િરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયાસ્થળના સ્થાને કામિારોને પ ૂરિી તલીનનિંગ પ્રૉડત્સ પ ૂરી પાડો (િા.િ. સૅનનટાઇિર, દડસઇન્ફેલતટિંગ વાઇ્સ)
કામિારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અંગે યાિ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાં િે ખાય એવી રીિે પોસ્ટરો મ ૂકવાં.

આરોગ્ય

પ્રોટૉકોલ્સ

ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથેનાં આ્કોહૉલ આધાદરિ હેન્ડ સૅનનટાઇિસા પ્રવેશદ્વાર, ઍક્તિટ અને સમગ્ર ફ્લોર એદરયાિમાં કામિારો િેમજ
ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્જધ કરાવવાં જોઈએ
કામિારોની વચ્ચે ઉપકરણો અને પુરવઠો શેઅર કરવાનુ ં ટાળો
ગ્રાહકો અને કામિારો દ્વારા ઉપયોગોની વચ્ચે સદહયારા ઉપકરણને દડસઇન્ફેતટ કરો
ઉપયોગોની વચ્ચે સૅનનટેશન નવના ગ્રાહક કે કામિાર દ્વારા ઉપકરણને પરસ્પર સ્પશા કરવા પર પ્રનિબંધ મ ૂકો
એવુ ં જરૂરી બનાવો કે જેને ઉપયોગની વચ્ચે દડસઇન્ફેતટ કરી ન શકાય એવા કોઈ પણ ઉપકરણનો અન્ય ગ્રાહક દ્વારા ઉપયોગ કરી શકાય િે પ ૂવે 24
કલાક માટે િે સેવામાંથી દૂ ર કરવામાં આવે

જે િે નવભાગ માટેના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની નવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

ઇન્ડોર અને આઉટડોર પ્રસાંગો

MAનાં સરુ ક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
સ્વચ્છિા ાળવવા િથા રોગનુ ં પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દે શ્યથી લેવાયેલાં અન્ય પગલાંઓ સદહિ કામિારોને સુરક્ષાની અદ્યિન માદહિી અને
િકેિારીઓ અંગે િાલીમ પ ૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે :
• સામાજજક અંિર, હાથ ધોવાની દક્રયા, ફેસ કવદરિંગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• િાપમાન અથવા લક્ષણોની િપાસ સદહિ ઘરે ાિે સ્ક્રીનનિંગ

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

• બબમાર હો િો કામ પર ન આવવાનુ ં મહત્ત્વ
• જો લક્ષણો િીવ્ર બને િો િબીબી સારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્તિઓને વાઇરસના સંક્રમણ સામે અને વાઇરસના ગંભીર કેસથી ગ્રસ્િ થવાના જોખમમાં મ ૂકી શકે
બધા કામિારોમાં સંપકા ઓછો કરવા અને ગીચિા ઓછી કરવા માટે કાયાસ્થળનાં કલાકો અને નશફ્્સમાં ફેરફારો કરો (નવનવધ સમયપત્રકો અથવા
છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરિી ટીમો)
ઇવેન્ટ વેન્યુ સંચાલકોને નવનંિી કરવામાં આવેલ છે કે િેમના તલાયન્્સને કોમનવે્થના current out-of-state travel order અંગે ાણ કરે
અને િેમને રાજયની બહારના કોઈપણ મહેમાનોને ઓડા રની ાણ કરવા માટે પ્રોત્સાદહિ કરે . ઇવેન્ટ વેન્યુ સંચાલકોને રાજયની બહારના
પ્રવાસીઓ માટેની આવશ્યકિાઓ નવશે િેમની વેબસાઈટ ઉપર માદહિી પોસ્ટ કરવા માટે પ્રોત્સાદહિ કરવામાં આવે છે .
જો કામિારોને બબમારી જેવુ ં લાગતુ ં હોય િો િેઓ કામ પર આવી શકશે નદહ
જો નનયોજકને કાયાસ્થળ પર પૉબિદટવ કેસ અંગે ાણ કરવામાં આવે િો નનયોજકે કાયાસ્થળ જયાં આવેલ ું હોય િે શહેર અથવા નગરના સ્થાનનક
સ્વાસ્થ્ય બૉડા (LBOH)ને ાણ કરવી જોઈએ અને સંભનવિ સંપકોને એકાંિવાસ અને સૅ્ફ-તવોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપવા માટે વાજબીપણે
કરાયેલી નવનંિી પ્રમાણે LBOHને સહાયિા કરવી જોઈએ. માગાિશાન અનુસાર અને / અથવા LBOHની નવનંિી પર અન્ય કામિારોના પરીક્ષણની
ભલામણ કરવામાં આવે છે
કોમનવે્થના કાયાસ્થળ પર સુરક્ષાનાં ફરજજયાિ ધોરણોમાં આપેલી રૂપરે ખા પ્રમાણે સ્વાસ્થ્યની અગત્યની માદહિી અને સુરક્ષાનાં સંબનં ધિ
પગલાંઓ અંગે કામિારો અને હાજર વ્યક્તિઓને નોદટસ પોસ્ટ કરવી
જરૂરી હોય િો કૉન્ટેતટ રેનસિંગ શક્ય બનાવવા માટે કામિારો અને હાજર વ્યક્તિઓની નોંધવહી ાળવો (નામ, િારીખ, સમય, સંપકા ની માદહિી)
હાજર વ્યક્તિઓ બેઠેલી હોય અથવા ઊભેલી હોય, િેઓએ 6થી વધુ લોકોના સમ ૂહોમાં ભેગા થવુ ં ન જોઈએ
પ્રિીક્ષાકક્ષ અથવા અન્ય સામાન્ય નવસ્િારોમાં અનાવશ્યક સુનવધાઓ (સામનયકો, ગ્રાહક માટે પાણી અથવા કૉફી, તલોિ કોટ રૂમો વગેરે) દૂ ર કરો
સાઇટ પરની વધારાની સુનવધાઓ અને સેવાઓ ત્યારે જ ખ ૂલી શકે અને ઑપરે ટ કરી શકે, જયારે િે સુનવધાઓ અથવા સેવાઓને અન્યથા
કોમનવે્થના િબક્કાવાર દરઓપનનિંગ ્લાન હેઠળ ઑપરે ટ કરવાની મંજૂરી મળી હોય અને ત્યારબાિ સુનવધા કે સેવાને લાગુ પડિા િમામ
સૅતટરના સુરક્ષાના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સ કે જે દરઓપનનિંગ ્લાનની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્જધ છે િેન ુ ં પાલન કરે િે અનનવાયા છે . ઉિાહરણોમાં આનો
સમાવેશ થાય છે :
• ફૂડ સનવિસીિ: રે સ્ટોરાનાં લેટેસ્ટ નનિે શોનુ ં પાલન કરે િે અનનવાયા છે . જોકે, શરિ એ છે કે સ્ટાફ સાથેના બુફે અને પાસ્ડ ફૂડ સનવિસ માટે
અનુમનિ આપવામાં આવે. સૅ્ફ-સવા, હાજરી નવનાના બ ૂફે, ટૉનપિંગ બાર, દિન્ક સ્ટેશનો અને અન્ય સામાજજક સનવિંગ એદરયાિ બંધ
રાખવાં
• બાર: િબક્કો 4 ન આવે ત્યાં સુધી બંધ રહેશે, જોકે, શરિ એ છે કે દિિંક સનવિસ સવાસા દ્વારા પ ૂરી પાડી શકાશે
• સંગીિ અને અન્ય પફોમન્સ: નથએટર અને પફોમાન્સના સ્થળના લેટેસ્ટ નનિે શોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે, જેમાં કલાકારો વચ્ચેન ુ ં અંિર
અને કલાકારો િથા હાજર વ્યક્તિઓ વચ્ચે અંિર ાળવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે . ઇન્ડોર સ્થળો પરના િે ખાવોમાં ગાયન અથવા
નવન્ડ કે બ્રાસ ઇન્સ્ુમેન્ટ વગાડવાનો સમાવેશ ન થાય િેમ બની શકે છે .

• મ્યુબિકલ અને અન્ય પરફોમાન્સ: નથયેટર અને પરફોમાન્સ સ્થળની અદ્યિન માગાિનશિકાનુ ં પાલન કરવુ ં આવશ્યક છે , જેમાં કલાકારો
વચ્ચેન ુ ં અંિર અને કલાકારો િથા ઉપક્સ્થિ લોકો વચ્ચેન ુ ં અંિર શામેલ છે . અન્ય રાજયોમાંથી આવિા કોઈપણ કલાકારોએ
કોમનવે્થના current out-of-state travel order નુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે. ઇનડોર સ્થળો પરના પરફોમાન્સમાં ગાયન અથવા
હવાના પ્રયોગ વડે અથવા બ્રાસના ઇન્સ્ુમેન્ટ વગાડવાનો સમાવેશ થિો નથી.
• ડાન્સ ફ્લોસા: િબક્કો 4 ન આવે ત્યાં સુધી બંધ રહેશે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસા ફૉર દડસીિ કન્રોલના અનુસાર જેઓના પર COVID-19નુ ં નવશેિ સંકટ હોય એવા કામિારોને ઘરે રહેવા માટે અનુરોધ કરો અથવા ફરજોની
પુન:સોંપણી કરો, જેથી અન્ય કામિારો અને ગ્રાહકો સાથેનો સંપકા ઓછો કરી શકાય
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા ાણીિા કે શંકાસ્પિ COVID-19 કેસની કોઈ પણ નજીકના સંપકા અંગે નનયોજકને ાણ કરવા માટે આગ્રહ
કરો
ુ માટે ઑદફસના નનયોજકને ાણ
જેઓનો COVID-19 પૉબિદટવ આવ્યો હોય એવા કામિારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટેતટ રેનસિંગના હેતઓ
કરવા માટે આગ્રહ કરો

સફાઈ અને

ુ ાશન
રોગાણન

ૂ હોય િો વધુ વખિ)
સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રદક્રયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક વખિ અને અનુકળ
જેમાં િારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થિો હોય એવી સફાઈની નોંધવહીઓ રાખો
બહુ અવરજવર થિી હોય એવા નવસ્િારો અને બહુ સ્પશા થિો હોય એવી સપાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રદક્રયા કરો (િા.િ. બારણાનાં
નૉબ, રોબલિંગ કાટા , બાથરૂમ)
કોઈ પૉબિદટવ કેસ આવે િેવી ક્સ્થનિમાં CDCના નનિે શો અનુસાર ઊંડી સફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે સાઇટ બંધ કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જયાં શક્ય હોય ત્યાં હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે બારીઓ અને બારણાં ખોલો

જે િે નવભાગ માટેના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની નવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

