મ્યુજિયમો અને સાાં સ્કૃ જતક સુજિધાઓ અને ગાઇડેડ
ટૂ સસ

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો

આ જે તે સૅઝટર માટે નાં ઝવઝશષ્ટ COVID-19 કાયાસ્થળ સુરક્ષાનાં ધોરણો મ્યુઝિયમ ફરીથી ખૂલી રહ્યા છે ત્યારે આવી સુઝવધાઓના માઝલકો અને ઑપરેટરોને અને
કામિારો તથા મુલાકાતીઓને COVID-19ના ફે લાવા સામે રક્ષણ આપવામાં મિિ કરવા માટે ની સૂચનાઓ આપે છે . નીચે "મ્યુઝિયમ" હેઠળ આવરી લેવામાં
આવેલી સુઝવધાઓમાં મ્યુઝિયમો, માછલીઘરો અને ઇન્ડોર તથા આઉટડોર ઐઝતહાઝસક જગ્યાઓ અને સ્થળો તથા ગાઇડેડ ટૂ સાનો સમાવેશ થાય છે .

ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો

સામાજીક
અાંતર

પ્રત્યેક મ્યુઝિયમ મુલાકાતીઓના પ્રવેશ અને ઍઝઝિટ પર નજર રાખે અને નીચે મુજબ બધા જ સમએ જનતા માટે પ્રત્યેક ઈમારત ખુલ્ લી રાખવા માટે
હાજર વ્યઝિઓની સંખ્ યા મયાાઝિત રાખે તે અઝનવાયા છે :
• મ્યુઝનઝસપલ ઝબઝલ્ડં ગ ઝવભાગ અથવા અન્ય મ્યુઝનઝસપલ રેકૉડા હોલ્ડર સાથે રેકૉડા પર હોય એવી કબ્જાની પરઝમટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
તે જગ્યામાં મહત્તમ માણસો રહી શકે તે અંગે મ્યુઝિયમની ક્ષમતાના 40 % જેટલા લોકો જ હાજર રહી શકશે
• જેના માટે હાજર વ્યઝિઓની મયાાિા અંગેની કોઈ મંજૂરી રેકૉડા પર ન હોય એવી સુઝવધાઓ ઍઝસેઝસબલ ઇન્ડોર કે આઉટડોર સ્પેસના
1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ 8 વ્યઝિઓ (સ્ટાફ સઝહત)ને મંજૂરી આપી શકશે
• કોઈ પણ ઝસ્થઝતમાં સુઝવધાની અંિરની બંધ જગ્યામાં 1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ 8થી વધુ વ્યઝિઓ હાજર રહી શકશે નઝહ
• તમામ હાજર વ્યઝિઓની સંખ્ યા અને ગણતરીઓમાં ગ્રાહકો, સ્ટાફ અને અન્ય કામિારોનો સમાવેશ થશે
જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં વ્યઝિઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુનું અંતર રહે તેની ખાતરી કરો:
• કામિાર માટે ની સામાન્ય જગ્યાઓ અને જ્ાં કામિારો ભેગા થવાની સંભાવના હોય એવા ગીચ ઝવસ્તારો બંધ કરો અથવા ફરીથી તેની
રચના કરો (િા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનનાં ક્ષેત્રો) જેથી સામાઝજક અંતર ાળવી શકાય
• જે વકા સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય તેમને અલગ કરવા માટે ઝફઝિકલ પાઝટા શન હોવાં જોઈએ (પાઝટા શન ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટ
ઊંચાં હોવાં જોઈએ)
• જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં ઝટકીટ કાઉન્ટર, ચેકઆઉટ સ્ટે શનો વગેર ે માટે ભૌઝતક આડશો બેસાડો
• મુલાકાતીઓને 6 ફૂટ િૂર રહેવાનો આગ્રહ કરવા માટે િે ખાય એવા સોઝશયલ ઝડસ્ટઝન્સંગનાં માકા ર બેસાડો (િા.ત., લાગુ પડતું હોય તો
મ્યુઝિયમની બહાર લાઇનો, ચૂકવણી કરવા માટે લાઇનો, રેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇનો)
• 6 ફૂટનું અંતર સૂચવવા માટે નમૂનાઓ ધરાવતા રૂમો અને હૉલવે પર ઝનશાન કરો
6 ફૂટનું સામાઝજક અંતર ાળવવા ઝવશે અને અંતર ાળવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રૂમમાં પ્રવેશ ન કરવાની જરૂઝરયાત ઝવશે સ્પષ્ટ િે ખાય એવું
પાઝટયું પોસ્ટ કરો
જો શક્ય હોય તો સંપકા ઓછો કરવા માટે ફૂટ ટર ાઝફક માટે મુલાકાતીઓનો પ્રવાહ ઝનયંઝત્રત કરવા માટે ઝિશાસૂચક ગઝલયારા તૈયાર કરો (િા.ત. રૂમો /
નમૂનાઓમાં વન-વે પ્રવેશદ્વાર અને ઍઝઝિટ, વન-વે ગઝલયારા). આ નીઝતઓ ઝવશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખાય એવાં પાઝટયાં મૂકો
છૂટાછવાયાં ભોજન અને ઝવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યઝિઓનું ઝનયમન કરો અને ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટનું
શારીઝરક અંતર રાખો
બધા કામિારો અને મુલાકાતીઓ માટે ફે સ કવઝરં ગ આવશ્યક બનાવો, ઝસવાય કે રોગ અથવા ઝવકલાંગતાના કારણે તેમ કરવું અસુરઝક્ષત હોય
જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં ગાઇડનાં ઇલેઝટર ૉઝનક સંસ્કરણો (જેમ કે પઝત્રકાઓ અથવા ગૅલેરી ગાઇડ્િ)ના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપો. ઉપયોગની વચ્ચે
તમામ ભૌઝતક ગાઇડની સામગ્રી (જેમ કે ચોપાઝનયાં, ગૅલરી ગાઇડ અને ઑઝડયો ગાઇડ્િ) ફેં કી િેવાની રહેશે અથવા ઉપયોગની વચ્ચે સૅઝનટાઇિ
કરવાની રહેશે. કોઈ પણ સૅલ્ફ-સવા રૅઝસ િૂર કરવી જોઈએ અને બધી સામગ્રી વ્યઝિગતપણે આપવામાં આવવી જોઈએ
ગાઇડેડ ટૂ સસ માટે ગ્રૂપના કદની મયાસદાઓ
બસ અથવા અન્ય વાહન (જેમ કે ટર ૉલી, હાબાર ક્રૂિ વેસલ અથવા ડક બોટ)નો ઉપયોગ કરનાર પ્રત્યેક ટૂ ર ઑપરેટર જે તે મ્યુઝનઝસપલ રેકૉડા ધારક
સાથે રેકૉડા પર હોય એવી હાજર વ્યઝિઓની માન્ય સંખ્ યાના 50% સંખ્ યા સુધી જ તમામ સમયે ટૂ ર, વાહન અથવા વેસલ પર મયાાઝિત રાખે તે
અઝનવાયા છે
મુસાફરોનો સમાવેશ કરવા માટે જેનો ઉપયોગ થઈ શકે એવી ખુલ્ લી ડૅક સ્પેસ સાથે વેસલ્સનો ઉપયોગ કરીને કરાતી બોટ ટૂ સા માટે હાજર
વ્યઝિઓની સંખ્ યાની મયાાિાઓ ફૉર-હાયર અને ચાટા ર વેસલ્સ માટે કાયાસ્થળની સુરક્ષા અને ફરીથી ખોલવા માટે નાં ધોરણોમાં આપેલી રૂપરેખા
પ્રમાણે ચાટા ર બોટમાં હાજર વ્યઝિઓની સંખ્ યાની મયાાિાઓ નક્કી કરવા માટે વપરાતા સૂત્ર અનુસાર નક્કી કરવામાં આવશે
જેના માટે હાજર વ્યઝિઓની માન્ય સંખ્ યાની મયાાિા રેકૉડા પર હોય એવી જગ્યાઓ માટે ની ટૂ ર હાજર વ્યઝિઓની સંખ્ યા ઝરઓપઝનંગ વેબસાઇટ
પર ઇન્ડોર અને આઉટડોર પ્રસંગના ઝનિે શોના આધાર પ્રમાણે મયાાઝિત રાખે તે અઝનવાયા છે .
તમામ હાજર વ્યઝિઓ અને ગણતરીઓમાં ગ્રાહકો અને કામિારોનો સમાવેશ થશે
વાહન પર મુસાફરોના સમૂહોને ખાલી બેઠકો પ્રમાણે અલગ કરવામાં આવવા જોઈએ. જો તે શક્ય ન હોય તો વાહનોને ખુલ્ લી હરોળોમાં છૂટાછવાયાં
રાખવા જોઈએ
ચાલીને કરવાની ટૂ રમાં ટૂ ર ઑપરેટરો ગ્રૂપનું કિ વધુમાં વધુ 10 વ્યઝિઓ સુધી જ મયાાઝિત રાખે તે અઝનવાયા છે

ગાઇડ અને મહેમાનોએ 6 ફૂટનું અંતર ાળવવું જોઈએ અને ફે સ કવઝરં ગ પહેરવાં જોઈએ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો

મ્યુઝિયમોને CDC દ્વારા આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ઊંચા જોખમ હેઠળની વસ્તી માટે ના ઝવઝશષ્ટ કલાકો કે અન્ય વસવાટ આપે તે માટે પ્રોત્સાહન
આપવામાં આવે છે
જો શક્ય હોય તો ઑનલાઇન ઝટઝકટનાં વેચાણ અને ચૂકવણીની સંપકા રઝહત પદ્ધઝતને પ્રોત્સાહન આપો
હાજર વ્યઝિઓની સંખ્ યાની મયાાિાઓનું પાલન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે ઝનઝિત સમયની ઍન્ટર ી ઝટઝકટો / આરક્ષણનો ઉપયોગ કરવા ઝવશે
અને મુલાકાતો માટે સમયમયાાિાઓ રાખવાનો ઝવચાર કરો
ટૂ ર પાટીિ એક જ ઘરના સભ્યો સુધી મયાાઝિત રાખવાની ભલામણ કરો

જે તે ઝવભાગ માટે ના ઝવઝશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધારાની ઝવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

મ્યુજિયમો અને સાાં સ્કૃ જતક સુજિધાઓ અને ગાઇડેડ
ટૂ સસ

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં સાબુ અને નળના પાણી સઝહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુઝવધા સરળતાથી મળી શકે તેની ખાતરી કરો અને વારં વાર હાથ
ધોવાનો આગ્રહ કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આલ્કોહૉલ સાથે આલ્કોહૉલ આધાઝરત હેન્ડ સૅઝનટાઇિસાનો ઝવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયાસ્થળના સ્થાને કામિારોને પૂરતી ક્લીઝનંગ પ્રૉડઝ્સ પૂરી પાડો (િા.ત. સૅઝનટાઇિર, ઝડસઇન્ફે ઝઝટં ગ વાઇપ્સ)
ઓછામાં ઓછા 60% આલ્કોહૉલ સાથેનાં આલ્કોહૉલ આધાઝરત હેન્ડ સૅઝનટાઇિસા પ્રવેશદ્વાર, ઍઝઝિટ અને સમગ્ર ફ્લોર એઝરયાિમાં કામિારો
તેમજ મુલાકાતીઓ માટે ઉપલબ્જધ કરાવવાં જોઈએ

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

કામિારોની વચ્ચે ઉપકરણો અને પુરવઠો શેઅર કરવાનું ટાળો
અન્ય કમાચારી દ્વારા ઉપયોગ પૂવે સઝહયારા ઉપકરણને ઝડસઇન્ફે ઝટ કરો
કામિારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉલ્સ અંગે યાિ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાં િે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવાં.

સ્વચ્છતા ાળવવા તથા રોગનું પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવાયેલાં અન્ય પગલાંઓ સઝહત કામિારોને સુરક્ષાની અદ્યતન માઝહતી અને
તકે િારીઓ અંગે તાલીમ પૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે :
• સામાઝજક અંતર, હાથ ધોવાની ઝક્રયા, ફે સ કવઝરં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ

• તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાસ સઝહત ઘરે ાતે સ્ક્રીઝનંગ

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

• ઝબમાર હો તો કામ પર ન આવવાનું મહત્ત્વ

• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યઝિઓને વાઇરસના સંક્રમણ સામે અને વાઇરસના ગંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાં મૂકી શકે
બધા કામિારોમાં સંપકા ઓછો કરવા અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયાસ્થળનાં કલાકો અને ઝશફ્્સમાં ફે રફારો કરો (ઝવઝવધ
સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)
હાલમાં કામના કલાકો ઝસવાય સૅઝનટે શન અને સફાઈ શક્ય બનાવવા માટે સુઝવધાકે ન્રોએ કામકાજના કલાકો ાળવવા જોઈએ

સાઇટ પર મુલાકાતીઓ અને સઝવાસ પ્રોવાઇડસાની સંખ્ યા સીઝમત કરો; ઝશઝપંગ અને ઝડઝલવરીની પ્રઝક્રયાઓ ઝનયત ઝવસ્તારોમાં પૂરી કરવામાં આવવી
જોઈએ
સુઝવધાકે ન્રોએ નીચેની બાબતો સુઝનઝિત કરીને પ્રત્યેક ઝશફ્ટ પર કામિારોનું સ્ક્રીઝનંગ કરવું જોઈએ:
• કામિાર તાવ (100.0 અને તેથી વધુ) અથવા ટાઢ, ખાંસી, શ્વાસ ચડવો, ગળામાં સોજો, થાક, માથાનો િુખાવો, સ્નાયુ/શરીરનો િુખાવો,
નાક િિડવું/નાક ામ થવું, સ્વાિ કે ગંધની ક્ષમતા નવેસરથી જવી અથવા ઊબકા, ઊલટી કે િાડા જેવાં કોઈ લક્ષણો અનુભવતા ન હોય
• કામિાર COVID-19નું ઝનિાન થયેલ વ્યઝિ સાથે "ઘઝનષ્ઠ સંપકા "માં આવ્યા ન હોય. "ઘઝનષ્ઠ સંપકા "નો અથા છે એવા ઘરમાં રહેવું જ્ાં
COVID-19 માટે પૉઝિઝટવ આવેલી વ્યઝિ રહેતી હોય, એવી વ્યઝિની િે ખભાળ કરવી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉઝિઝટવ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉઝિઝટવ આવ્યાને 15 ઝમઝનટ કે વધુ સમય થયો હોય એવી વ્યઝિથી 6 ફીટના અંતરે હાજર હોવું, અથવા COVID19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉઝિઝટવ આવેલ હોય એવી વ્યઝિને લક્ષણો જણાયાં હોય તે િરઝમયાન એવી વ્યઝિનાં સ્રાવો (િા.ત., વાસણો
શેઅર કરવાં, તેમના પર કોઈએ ખાંસી ખાધી હોય) સાથે સીધા સંપકા માં આવવું
• પોતાના ડૉઝટર અથવા સ્થાઝનક સાવાજઝનક સ્વાસ્્ય અઝધકારી દ્વારા સ્વ-એકાંતવાસ અથવા ક્વોરન્ટીન થવા માટે કામિારને કહેવામાં
આવ્યું ન હોય
• ઉપરના માપિં ડો પૂરા કરવામાં ઝનષ્ફળ જતા કામિારોને ઘરે મોકલવાના રહેશે

સંભઝવત કૉન્ટે ઝટ ટર ે ઝસંગ શક્ય બનાવવા માટે કામિારો અને મુલાકાતીઓની નોંધવહી ાળવો (નામ, તારીખ, સમય, સંપકા ની માઝહતી)
જો કામિારોને ઝબમારી જેવું લાગતું હોય તો તેઓ કામ પર આવી શકશે નઝહ

જો ઝનયોજકને કાયાસ્થળ પર પૉઝિઝટવ કે સ અંગે ાણ કરવામાં આવે તો ઝનયોજકે કાયાસ્થળ જ્ાં આવેલું હોય તે શહેર અથવા નગરના સ્થાઝનક
સ્વાસ્્ય બૉડા (LBOH)ને ાણ કરવી જોઈએ અને સંભઝવત સંપકોને એકાંતવાસ અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપવા માટે વાજબીપણે
કરાયેલી ઝવનંતી પ્રમાણે LBOHને સહાયતા કરવી જોઈએ. માગાિશાન અનુસાર અને / અથવા LBOHની ઝવનંતી પર અન્ય કામિારોના પરીક્ષણની
ભલામણ કરવામાં આવે છે
કોમનવેલ્થના કાયાસ્થળ પર સુરક્ષાનાં ફરઝજયાત ધોરણોમાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માઝહતી અને સુરક્ષાનાં સંબંઝધત
પગલાંઓ અંગે કામિારો અને મુલાકાતીઓને નોઝટસ પોસ્ટ કરવી
ઇન્ટરેઝઝટવ ઍઝઝિઝબ્સ કે નમૂનાઓ (એટલે કે ટચ અને ફીલ ઍઝઝિઝબ્સ, પ્લે એઝરયાિ) બંધ કરવા જોઈએ અથવા 6 ફૂટનું અંતર સ્પષ્ટ આંકીને
તેમની રચના કરવી જોઈએ અને ત્યાં વારં વાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રઝક્રયાઓ કરવી જોઈએ. સુરઝક્ષત ઉપયોગને ઉત્તેજન આપવા માટે હૅન્ડ
હાઇજીન સ્ટે શન (સાબુ અને પાણી અથવા આલ્કોહૉલ આધાઝરત હૅન્ડ સૅઝનટાઇિર) ઍઝસેઝસબલ બનાવવું જોઈએ

જે તે ઝવભાગ માટે ના ઝવઝશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધારાની ઝવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

મ્યુજિયમો અને સાાં સ્કૃ જતક સુજિધાઓ અને ગાઇડેડ
ટૂ સસ

MAનાં સુરક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
સાઇટ પરની વધારાની સુઝવધાઓ અને સેવાઓ ત્યારે જ ખૂલી શકે અને ઑપરેટ કરી શકે , જ્ારે તે સુઝવધાઓ અથવા સેવાઓને અન્યથા
કોમનવેલ્થના તબક્કાવાર ઝરઓપઝનંગ પ્લાન હેઠળ ઑપરેટ કરવાની મંજૂરી મળી હોય અને ત્યારબાિ સુઝવધા કે સેવાને લાગુ પડતા તમામ સૅઝટરના
સુરક્ષાના ઝવઝશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સ કે જે ઝરઓપઝનંગ પ્લાનની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્જધ છે તેનું પાલન કરે તે અઝનવાયા છે . ઉિાહરણોમાં આનો સમાવેશ
થાય છે :

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

• રેસ્ટોરાં: રેસ્ટોરાંના લેટેસ્ટ ઝનિે શોનું પાલન કરવાનું રહેશે

• ભેટની િુકાનો: ઝરટે ઇલ માટે ના લેટેસ્ટ ઝનિે શોનું પાલન કરવાનું રહેશે
• પરફોમાન્સ માટે નાં સ્થળો: પરફોમાન્સ માટે ના સ્થળના લેટેસ્ટ ઝનિે શોનું પાલન કરવાનું રહેશે

• મહત્ત્વની ઘટનાઓ: ઇન્ડોર અને આઉટડોર પ્રસંગો માટે નવીનતમ ઝનિે શોનું પાલન કરવાનું રહેશે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો

સેન્ટસા ફૉર ઝડસીિ કન્ટર ોલના અનુસાર જેઓના પર ઝવઝશષ્ટપણે COVID-19નું જોખમ (િા.ત. ઉંમર અથવા પહેલેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય
એવા કામિારોને ઘરે રહેવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા ાણીતા કે શંકાસ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સંપકા અંગે ઝનયોજકને ાણ કરવા માટે
કામિારોને ભારે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
જેઓનો COVID-19 પૉઝિઝટવ આવ્યો હોય એવા કામિારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે ઝસંગના હેતુઓ માટે ઑઝફસના ઝનયોજકને
ાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો

રેસ્ટરૂમોમાં સામાન્યપણે સ્પશાવામાં આવતી સપાટીઓ (િા.ત. ટૉઇલેટ સી્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, ઝસંક, પેપર ટુ વાલ ઝડસ્પેન્સર, સોપ
ઝડસ્પેન્સર)ને અવારનવાર અને CDCના ઝનિે શો અનુસાર સાફ કરો
સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રઝક્રયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)
જેમાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોંધવહીઓ રાખો

સફાઈ અને
રોગાણુનાશન

બહુ અવરજવર થતી હોય એવા ઝવસ્તારો અને બહુ સ્પશા થતો હોય એવી સપાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રઝક્રયા કરો (િા.ત. બારણાનાં
નૉબ, બાથરૂમો, ઝટઝકટ કાઉન્ટસા, સ્ટાફ બ્રેક રૂમો)
કોઈ પૉઝિઝટવ કે સ આવે તેવી ઝસ્થઝતમાં હાલના CDC ઝનિે શો અનુસાર ઊંડી સફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે સાઇટ બંધ કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો

જ્ાં શક્ય હોય ત્યાં હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે બારીઓ અને બારણાં ખોલો

જે તે ઝવભાગ માટે ના ઝવઝશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધારાની ઝવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

