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MAનાં સરુ િાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
વ્યક્તિઓ વચ્ચે 6 ફૂટ કે િેથી વધુ અંિર હોય િેની ખાિરી કરો, સિવાય કે કાયયના પ્રકાર અથવા કામ કરવાની જગ્યાની િંરચનાને કારણે આ અંિર
રાખવુ ં અસુરક્ષિિ હોય.

સામાજીક
અંતર

• કામદારો માટે કૉમન અને ભારે અવરજવરવાળા સવસ્િારો કે જયાં કામદારો ભેગા થવાની િંભાવના હોય એવા સવસ્િારો બંધ કરો અથવા
ફરીથી િેની િંરચના સ્પષ્ટ કરો (દા.િ., બ્રેક રૂમ, ભોજનના સવસ્િારો) જેથી િામાજજક અંિર જાળવવુ ં શક્ય બને; વકય સ્ટેશનોની ડિઝાઇન
ફરીથી બનાવો જેથી શારીડરક અંિર જાળવવુ ં શક્ય બને (દા.િ. અલગ અલગ ટેબલો, ડિસ્ટન્િ માકય િયનો ઉપયોગ કરો જેથી સ્પેસિિંગની
ખાિરી કરી શકાય)
• જે વકય સ્ટેશનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય િેમને અલગ કરવા માટે ડફક્ષઝકલ પાડટિશન હોવાં જોઈએ (પાડટિશન ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટ
ઊંચાં હોવાં જોઈએ)
• કામદારોને 6 ફૂટ દૂ ર રહેવાનો આગ્રહ કરવા માટે દે ખાય એવા િોસશયલ ડિસ્ટક્ન્િિંગનાં માકય ર બેિાિો (દા.િ., કૅફેટેડરયામાં લાઇનો)
• કૅફેટેડરયામાં શારીડરક અંિર અને આરોગ્યનાં યોગ્ય પગલાંઓ પર અમલ થવો જ જોઈએ અને રે સ્ટોરાંના સનદે શો પ્રમાણે ઇન્િોર અને /
અથવા આઉટિોર બેઠકવ્યવસ્થા માટે અનુમસિ આપી શકાશે
• 6 ફૂટનુ ં અંિર સ ૂચવવા માટે રૂમો અને હૉલવે પર સનશાન કરો
ભોજન અને સવરામના િમય છૂટાછવાયા રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનુ ં સનયમન કરો અને ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટનુ ં
શારીડરક અંિર રાખો
બધા કામદારો માટે ફેિ કવડરિંગ આવશ્યક બનાવો, સિવાય કે રોગ અથવા સવકલાંગિાના કારણે િેમ કરવુ ં અસુરક્ષિિ હોય
િંપકય ઓછો કરવા માટે ફૂટ ટ્રાડફક માટે કામદારોનો પ્રવાહ સનયંસિિ કરવા માટે ડદશાસ ૂચક ગક્ષલયારા િૈયાર કરો (દા.િ. રૂમોમાં વન-વે પ્રવેશદ્વાર
અને ઍક્તઝટ, વન-વે ગક્ષલયારા). આ નીસિઓ સવશે સ્પષ્ટ રીિે દે ખાય એવાં પાડટયાં મ ૂકો
િમગ્ર સુસવધામાં હલનચલન મયાયડદિ કરવા અને કામદારોની વચ્ચે િંપકય િીસમિ રાખવા માટે જયાં શક્ય હોય તયાં વ્યક્તિઓને િેમના ફાળવેલા
કામકાજના સવસ્િારોની િોંપણી કરો (દા.િ. ફ્લોર, ક્ષબલ્િિંગ, ફૅતટરી ઝોન)
એક િમયે એકથી વધુ વ્યક્તિ દ્વારા નાની જગ્યાઓમાં અવરજવર શક્ય િેટલી ઓછી કરો (દા.િ., ક્ષલફ્ટ, કન્ટ્રોલ રૂમ, વાહનો). આવી જગ્યાઓએ
એક જ િમયે બધા કામદારો ફેિ કવડરિંઝ પહેરે િે આવશ્યક છે
િમગ્ર સુસવધામાં હલનચલન મયાયડદિ કરવા અને કામદારોની વચ્ચે િંપકય િીસમિ રાખવા માટે જયાં શક્ય હોય તયાં વ્યક્તિઓને િેમના ફાળવેલા
કામકાજના સવસ્િારોની િોંપણી કરો (દા.િ. ફ્લોર, ક્ષબલ્િિંગ, ફૅતટરી ઝોન)
િાબુ અને નળનાં પાણી િડહિ િાઇટ પર હાથ ધોવાની સુસવધાઓની િરળ પહોંચ મળે , કામદારો હાથ વારં વાર ધોઈ શકે િે માટે િેઓને પ ૂરિો
િમય મળે િેની ખાિરી કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ િાથે આ્કોહૉલ આધાડરિ હેન્િ િૅસનટાઇઝિયનો સવક્પ િરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયયસ્થળના સ્થાને કામદારોને પ ૂરિી તલીસનિંગ પ્રૉિત્િ પ ૂરી પાિો (દા.િ. િૅસનટાઇઝર, ડિિઇન્ફેલતટિંગ વાઇ્િ)
કામદારોને આરોગ્ય અને સુરિાના પ્રોટોકૉ્િ અંગે યાદ કરાવવા માટે િમગ્ર િાઇટમાં દે ખાય એવી રીિે પોસ્ટરો મ ૂકવાં

આરોગ્ય

પ્રોટૉકોલ્સ

ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ િાથેનાં આ્કોહૉલ આધાડરિ હેન્િ િૅસનટાઇઝિય કામદારો માટે પ્રવેશદ્વાર અને િમગ્ર ફ્લોર એડરયાઝમાં ઉપલબ્ધ
કરાવવાં જોઈએ
િૅસ્ક, બારણાનાં હૅન્િલો અને રે સ્ટરૂમો જેવા સવસ્િારો કે જયાં િૌથી વધુ સ્પશય થિો હોય તયાં અવારનવાર િફાઈકામ અને િૅસનટેશન જરૂરી બનાવવુ ં
પ્રયોગશાળાની િામગ્રી/ ઉપકરણો (દા.િ. ગોગ્િ) બીજાને આપવાનુ ં ટાળો અથવા વપરાશની વચ્ચે ઉપકરણને ડિિઇન્ફેતટ કરો

સ્વચ્છિા જાળવવા િથા રોગનુ ં પ્રિારણ ઘટાિવાના ઉદ્દે શ્યથી લેવાયેલાં અન્ય પગલાંઓ િડહિ કામદારોને સુરિાની અદ્યિન માડહિી અને
િકેદારીઓ અંગે િાલીમ પ ૂરી પાિો, જેમાં નીચેનાનો પણ િમાવેશ થાય છે :
• િામાજજક અંિર, હાથ ધોવાની ડિયા, ફેિ કવડરિંગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• િાપમાન અથવા લિણોની િપાિ િડહિ ઘરે જાિે સ્િીસનિંગ

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

• ક્ષબમાર હો િો કામ પર ન આવવાનુ ં મહતતવ
• જો લિણો િીવ્ર બને િો િબીબી િારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્તિઓને વાઇરિના િંિમણ િામે અને વાઇરિના ગંભીર કેિથી ગ્રસ્િ થવાના જોખમમાં મ ૂકી શકે
સુસવધાકેન્રોએ નીચેની બાબિો સુસનસિિ કરીને પ્રતયેક સશફ્ટ પર કામદારોનુ ં સ્િીસનિંગ કરવુ ં જોઈએ:
• કામદાર િાવ (100.0 અને િેથી વધુ) અથવા ટાઢ, ખાંિી, શ્વાિ ચિવો, ગળામાં િોજો, થાક, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુ/શરીરનો દુખાવો,
નાક દદિવુ/નાક
ં
જામ થવુ,ં સ્વાદ કે ગંધની િમિા નવેિરથી જવી અથવા ઊબકા, ઊલટી કે ઝાિા જેવાં કોઈ લિણો અનુભવિા ન
હોય
• કામદાર COVID-19નુ ં સનદાન થયેલ વ્યક્તિ િાથે "ઘસનષ્ઠ િંપકય "માં આવ્યા ન હોય. "ઘસનષ્ઠ િંપકય "નો અથય છે એવા ઘરમાં રહેવ ુ ં જયાં
COVID-19 માટે પૉક્ષઝડટવ આવેલી વ્યક્તિ રહેિી હોય, એવી વ્યક્તિની દે ખભાળ કરવી જેનો COVID-19 ટેસ્ટ પૉક્ષઝડટવ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉક્ષઝડટવ આવ્યાને 15 સમસનટ કે વધુ િમય થયો હોય એવી વ્યક્તિથી 6 ફીટના અંિરે હાજર હોવુ,ં અથવા COVID19નો જેમનો ટેસ્ટ પૉક્ષઝડટવ આવેલ હોય એવી વ્યક્તિને લિણો જણાયાં હોય િે દરસમયાન એવી વ્યક્તિનાં સ્રાવો (દા.િ., વાિણો શેઅર
કરવાં, િેમના પર કોઈએ ખાંિી ખાધી હોય) િાથે િીધા િંપકય માં આવવુ ં
• પોિાના િૉતટર અથવા સ્થાસનક િાવયજસનક સ્વાસ્્ય અસધકારી દ્વારા સ્વ-એકાંિવાિ અથવા તવોરન્ટીન થવા માટે કામદારને કહેવામાં
આવ્યુ ં ન હોય
• ઉપરના માપદં િો પ ૂરા કરવામાં સનષ્ફળ જિા કામદારોને ઘરે મોકલવાના રહેશે

જે િે સવભાગ માટેના સવસશષ્ટ પ્રોટોકૉ્િની વધારાની સવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

પ્રયોગશાળાઓ

MAનાં સરુ િાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
બધા કામદારોમાં િંપકય ઓછો કરવા અને ઍન્ટ્રી પૉઇન્્િ પર ગીચિા ઓછી કરવા માટે કાયયસ્થળનાં કલાકો અને સશફ્્િમાં ફેરફારો કરો (જો
રૂબરૂમાં કામ કરિા હો િો સવસવધ િમયપિકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન િાથે કામ કરિી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો
જરૂરી હોય િો કૉન્ટેતટ ટ્રેસિિંગ શક્ય બનાવવા માટે કામદારો અને ગ્રાહકોની નોંધવહી જાળવો (નામ, િારીખ, િમય, િંપકય ની માડહિી)

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

વ્યાવિાસયક પ્રાયોજજિ મુિાફરી અંગેના માગયદશયન માટે, કોમનવે્થના current out-of-state travel order નો િંદભય લો. સનયોતિાઓને
જાહેર આરોગ્ય સવભાગ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા કોસવિ-19 ના નીચા જોખમ ધરાવિા રાજયોની સ ૂક્ષચ સિવાયના અન્ય સ્થળોએ વ્યવિાય
િંબસં ધિ મુિાફરીને ક્ષબનજરૂરી મંજૂરી આપવાનુ ં ભારપ ૂવયક ટાળવાની િલાહ આપવામાં આવે છે . સનયોતિાઓ કે જેઓ િેવા રાજયોના પ્રવાિ
માટે સનયોતિા દ્વારા ચુકવણી અથવા રીઇમ્બિય દ્વારા મંજૂરી આપે છે િેમણે િેમના કમયચારીઓ આ હક
ુ મનુ ં પાલન કરે િેની ખાિરી કરવા
પગલાં લેવા જોઈએ. સનયોતિાઓને આ િાથે સવનંિી પણ કરવામાં આવે છે કે િેમના કમયચારીઓને પોિાના મનોરં જન માટે કોસવિ-19 ના
નીચા જોખમ ધરાવિા રાજયોની સ ૂક્ષચમાં િામેલ ન હોય િેવા અન્ય સ્થળોએ મુિાફરી ન કરવા માટે ભારપ ૂવયક સ ૂક્ષચિ કરે .
કામદારોને ક્ષબમારી જેવુ ં લાગતુ ં હોય િો િેઓ ઘરે રહે િે જરૂરી છે
ુ માટે ઑડફિના સનયોજકને જાણ
જેઓનો COVID-19 પૉક્ષઝડટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને િફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટેતટ ટ્રેસિિંગના હેતઓ
કરવા માટે આગ્રહ કરો જો સનયોજકને કાયયસ્થળ પર પૉક્ષઝડટવ કેિ અંગે જાણ કરવામાં આવે િો સનયોજકે કાયયસ્થળ જયાં આવેલ ું હોય િે શહેર
અથવા નગરના સ્થાસનક સ્વાસ્્ય બૉિય (LBOH)ને જાણ કરવી જોઈએ અને િંભસવિ િંપકોને એકાંિવાિ અને િૅ્ફ-તવોરન્ટીન કરવાની િલાહ
આપવા માટે વાજબીપણે કરાયેલી સવનંિી પ્રમાણે LBOHને િહાયિા કરવી જોઈએ. માગયદશયન અનુિાર અને / અથવા LBOHની સવનંિી પર અન્ય
કામદારોના પરીિણની ભલામણ કરવામાં આવે છે
કોમનવે્થના કાયયસ્થળ પર સુરિાના ફરજજયાિ ધોરણોમાં આપેલી રૂપરે ખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગતયની માડહિી અને સુરિાનાં િંબસં ધિ
પગલાંઓ અંગે કામદારો અને ગ્રાહકોને નોડટિ પોસ્ટ કરવી
હાલમાં કામના કલાકો સિવાય િૅસનટેશન અને િફાઈ શક્ય બનાવવા માટે પ્રયોગશાળાઓએ કામકાજના કલાકો જાળવવા જોઈએ
િાઇટ પર મુલાકાિીઓ અને િસવિિ પ્રોવાઇિિયની િંખ્યા િીસમિ કરો; સશસપિંગ અને ડિક્ષલવરીની પ્રડિયાઓ સનયિ સવસ્િારોમાં પ ૂરી કરવામાં આવવી
જોઈએ, અને શક્ય હોય િો સુસવધાની બહાર
લૅબ અથવા ઉતપાદનની સુસવધાઓમાં ઑડફિના કામદારોનો પ્રવેશ િીસમિ કરો; સવભાગીય ઑડફિ / િહાયક કમયચારીનો પ્રવેશ સુસવધાના સવસશષ્ટ
સવસ્િારો પ ૂરિો મયાયડદિ કરો
પાણીના ફુવારાઓનો માિ રીડફલ સ્ટેશનો િરીકે જ ઉપયોગ થવા દો, શરિ એ કે િામજજક અંિર જાળવી શકાય. કામદારોએ પોિાની પાણીની
બૉટલો લઈને આવવુ ં જોઈએ
િાઇટ પરની વધારાની સુસવધાઓ અને િેવાઓ તયારે જ ખ ૂલી શકે અને ઑપરે ટ કરી શકે, જયારે િે સુસવધાઓ અથવા િેવાઓને અન્યથા
કોમનવે્થના િબક્કાવાર ડરઓપસનિંગ ્લાન હેઠળ ઑપરે ટ કરવાની મંજૂરી મળી હોય અને તયારબાદ સુસવધા કે િેવાને લાગુ પિિા િમામ
િૅતટરના સુરિાના સવસશષ્ટ પ્રોટોકૉ્િ કે જે ડરઓપસનિંગ ્લાનની વેબિાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે િેન ુ ં પાલન કરે િે અસનવાયય છે . ઉદાહરણોમાં આનો
િમાવેશ થાય છે :
• કૅફેટેડરયાઝ: રે સ્ટોરાંના લેટેસ્ટ સનદે શોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
િેન્ટિય ફૉર ડિિીઝ કન્ટ્રોલના અનુિાર જેઓના પર સવસશષ્ટપણે COVID-19નુ ં જોખમ (દા.િ. ઉંમર અથવા પહેલેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય
એવા કામદારોને ઘરે રહેવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
લિણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીિા કે શંકાસ્પદ COVID-19 કેિની કોઈ પણ નજીકના િંપકય અંગે સનયોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ
કરો
ૂ હોય િો કમયચારીઓ ટેક્ષલવકય કરવાનુ ં ચાલુ રાખે િે માટે પ્રોતિાહન આપવામાં આવે છે (દા.િ., ઑડફિનુ ં કામ, િેટા સવશ્લેષણ, નોટબ ૂક
જો અનુકળ
રે કૉડિિંગ); પ્રયોગશાળામાં ગીચિા ઓછી કરવા માટે બહારની બેઠકો દૂ રથી થવી જોઈએ

સફાઈ અને

ુ ાશન
રોગાણન

રે સ્ટરૂમોમાં િામાન્યપણે સ્પશયવામાં આવિી િપાટીઓ (દા.િ. ટૉઇલેટ િી્િ, િોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્િલો, સિિંક, પેપર ટુવાલ ડિસ્પેન્િર, િોપ
ડિસ્પેન્િર)ને અવારનવાર અને CDCના સનદે શો અનુિાર િાફ કરો
ૂ હોય િો વધુ વખિ)
િાઇટની અવારનવાર િફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રડિયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક વખિ અને અનુકળ
જેમાં િારીખ, િમય અને િફાઈના વ્યાપનો િમાવેશ થિો હોય એવી િફાઈની નોંધવહીઓ રાખો
બહુ અવરજવર થિી હોય એવા સવસ્િારો અને બહુ સ્પશય થિો હોય એવી િપાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રડિયા કરો (દા.િ. બારણાનાં
નૉબ, હેન્િરે લ, ક્ષલફ્ટ, બાથરૂમ
કોઈ પૉક્ષઝડટવ કેિ આવે િેવી ક્સ્થસિમાં હાલના સનદે શો અનુિાર ઊંિી િફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે િાઇટ બંધ કરો
વપરાશની વચ્ચે િડહયારી જગ્યાઓ િાફ કરો (દા.િ., કૉન્ફરન્િ રૂમો) અને િફાઈની પ્રૉિત્િ પ ૂરી પાિો (દા.િ. િૅસનટાઇઝર, ડિિઇન્ફેલતટિંગ
વાઇ્િ)
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જયાં શક્ય હોય તયાં હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે બારીઓ અને બારણાં ખોલો

જે િે સવભાગ માટેના સવસશષ્ટ પ્રોટોકૉ્િની વધારાની સવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

