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MAનાાં સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
પ્રત્યેક કાયાાલય ગ્રાહક અને કામદારના પ્રવેશ અને ઍક્ઝિટ પર નજર રાખે તથા નીચેનામાાંથી જે વધારે હોય તે પ્રમાણે ઈમારતમાાં તમામ સમયે
હાજર વ્યક્ઝતઓની સાંખ્યા મયાાદદત રાખે તે અનનવાયા બનશે:

સામાજીક
અંતર

• મ્યુનનનસપલ બબલ્ડિંગ નવભાગ અથવા અન્ય મ્યુનનનસપલ રે કૉડા હો્ડર સાથે રે કૉડા પર હોય એવી કબ્જાની પરનમટમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
તે જગ્યામાાં મહત્તમ માણસો રહી શકે તે અંગે ઈમારતની ક્ષમતાના 50% જેટલા લોકો જ હાજર રહી શકશે
• જેના માટે હાજર વ્યક્ઝતઓની મયાાદા અંગેની કોઈ માંજૂરી રે કૉડા પર ન હોય એવી ઈમારતો ઍઝસેનસબલ સ્પેસના 1,000 ચોરસ ફીટ દીઠ
10 વ્યક્ઝતઓ (સ્ટાફ સદહત)ને માંજૂરી આપી શકશે
• કોઈ પણ ક્સ્થનતમાાં સુનવધાની અંદરની બાંધ જગ્યામાાં 1,000 ચોરસ ફીટ દીઠ 10થી વધુ વ્યક્ઝતઓ હાજર રહી શકશે નદહ
• તમામ હાજર વ્યક્ઝતઓની સાંખ્યા અને ગણતરીઓમાાં ગ્રાહકો, સ્ટાફ અને અન્ય કામદારોનો સમાવેશ થશે
વ્યાપારી સાંસ્થાઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓ સાવાજનનક સ્વાસ્્ય અથવા સાવાજનનક સુરક્ષાની નવચારણાઓના આધારે અથવા જયાાં કડક અનુપાલનથી
મહત્ત્વની સેવાઓની દડબલવરી ચાલુ રહે તેમાાં હસ્તક્ષેપ થતો હોય તો તેના આધારે રાહતની દશાાવવામાાં આવેલી જરૂદરયાતના આધારે માણસોની
મહત્તમ સાંખ્યાના સ્તરને વધારી શકે છે .
વ્યક્ઝતઓ વચ્ચે 6 ફૂટ કે તેથી વધુ અંતરની ખાતરી કરો, નસવાય કે તેનાથી કામના પ્રકાર અથવા કામની જગ્યાની સાંરચનાના કારણે સુરક્ષાનુ ાં
જોખમ ઊભુ ાં થતુ ાં હોય
• કામદારો માટે કૉમન અને ભારે અવરજવરવાળા નવસ્તારો કે જયાાં કામદારો ભેગા થવાની સાંભાવના હોય એવા નવસ્તારો બાંધ કરો અથવા
ફરીથી તેની સાંરચના સ્પષ્ટ કરો (દા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનના નવસ્તારો) જેથી 6 ફૂટનુ ાં શારીદરક અંતર ાળવવુ ાં શક્ય બને; વકા સ્ટેશનોની
દડિાઇન ફરીથી બનાવો જેથી શારીદરક અંતર ાળવવુ ાં શક્ય બને (દા.ત. અલગ અલગ ટેબલો, દડસ્ટન્સ માકા સન
ા ો ઉપયોગ કરો જેથી
સ્પેનસિંગની ખાતરી કરી શકાય)
• કૅફેટેદરયામાાં શારીદરક અંતર અને આરોગ્યનાાં યોગ્ય પગલાાંઓ પર અમલ થવો જ જોઈએ અને રે સ્ટોરાાંના નનદે શો પ્રમાણે ઇન્ડોર અને /
અથવા આઉટડોર બેઠકવ્યવસ્થા માટે અનુમનત આપી શકાશે
• જે નવસ્તારો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય એવા નવસ્તારો માટેનાાં વકા સ્ટેશનોને અલગ કરવા માટે દફબિકલ પાદટિશન દફબિકલ પાદટિશન
ઊંચાઈમાાં ઓછામાાં ઓછાાં 6 ફૂટનાાં હોવાાં જોઈએ
• શક્ય હોય તો સાંપકા ઓછો કરવા માટે ફૂટ ટ્રાદફક માટે દદશાસ ૂચક હૉલવે અને પસાર થવાના રસ્તાઓ તૈયાર કરો. આ નીનતઓ નવશે
સ્પષ્ટ રીતે દે ખાય એવાાં પાદટયાાં મ ૂકો
ૂ હોય ત્યાાં મુલાકાતીઓની સાંખ્યા મયાાદદત કરો અને કૉમન નવસ્તારોમાાં ભેગા થવાનુ ાં ટાળો (દા.ત. લૉબી)
• જયાાં અનુકળ
• 6 ફૂટનુ ાં અંતર સ ૂચવવા માટે રૂમો અને હૉલવે પર નનશાન કરો
ૂ નમાાં સુધારો કરો (દા.ત., બારણાાં અને બારીઓ ખોલો)
જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં બાંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનુકલ
બેઠકોનુ ાં કદ મયાાદદત કરો, 6 ફૂટના સામાજજક અંતરની ખાતરી કરો અને દૂ રથી ભાગ લેવાની પ્રદિયાને પ્રોત્સાહન આપો
છૂટાછવાયાાં ભોજન અને નવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્ઝતઓનુ ાં નનયમન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનુ ાં
શારીદરક અંતર રાખો
એક સમયે એકથી વધુ વ્યક્ઝત દ્વારા નાની જગ્યાઓમાાં અવરજવર શક્ય તેટલી ઓછી કરો (દા.ત., બલફ્ટ, કન્ટ્રોલ રૂમ, વાહનો). આવી જગ્યાઓએ
એક જ સમયે બધા કામદારો ફેસ કવદરિંિ પહેરે તે આવશ્યક છે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સમગ્ર સુનવધામાાં હલનચલન મયાાદદત કરવા અને કામદારોની વચ્ચે સાંપકા સીનમત રાખવા માટે જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં વ્યક્ઝતઓને તેમના ફાળવેલા
કામકાજના નવસ્તારોની સોંપણી કરો (દા.ત. ફ્લોર, બબલ્ડિંગ)

જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં સાબુ અને નળના પાણી સદહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુનવધા સરળતાથી મળી શકે તેની ખાતરી કરો અને વારાં વાર હાથ
ધોવાનો આગ્રહ કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધાદરત હેન્ડ સૅનનટાઇિસાનો નવક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયાસ્થળના સ્થાને કામદારોને પ ૂરતી ઝલીનનિંગ પ્રૉડઝ્સ પ ૂરી પાડો (દા.ત. સૅનનટાઇિર, દડસઇન્ફેલઝટિંગ વાઇ્સ)
કામદારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અંગે યાદ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં દે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મ ૂકવાાં

આરોગ્ય

પ્રોટૉકોલ્સ

ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથેનાાં આ્કોહૉલ આધાદરત હેન્ડ સૅનનટાઇિસા કામદારો માટે પ્રવેશદ્વાર અને સમગ્ર ફ્લોર એદરયાિમાાં ઉપલબ્જધ
કરાવવાાં જોઈએ
વકા સ્ટેશનો, બારણાનાાં હૅન્ડલો અને રે સ્ટરૂમો જેવા નવસ્તારો કે જયાાં સૌથી વધુ સ્પશા થતો હોય ત્યાાં નનયનમત અને દદવસમાાં ઓછામાાં ઓછો એક
વખત સફાઈકામ અને સૅનનટેશન જરૂરી બનાવવુ ાં
ઑદફસ મટીદરય્સ / ઉપકરણનો સદહયારો ઉપયોગ ટાળો અથવા વપરાશની વચ્ચે ઉપકરણને દડસઇન્ફેઝટ કરો (દા.ત., ટેબલફોન, ફૅઝસ મશીન)

જે તે નવભાગ માટે ના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની નવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે
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સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો

સ્વચ્છતા ાળવવા તથા રોગનુ ાં પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દે શ્યથી લેવાયેલાાં અન્ય પગલાાંઓ સદહત કામદારોને સુરક્ષાની અદ્યતન માદહતી અને
તકેદારીઓ અંગે તાલીમ પ ૂરી પાડો, જેમાાં નીચેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે :
• સામાજજક અંતર, હાથ ધોવાની દિયા, ફેસ કવદરિંગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાસ સદહત ઘરે ાતે સ્િીનનિંગ
• બબમાર હો તો કામ પર ન આવવાનુ ાં મહત્ત્વ
• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સારવાર ક્યારે મેળવવી

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્ઝતઓને વાઇરસના સાંિમણ સામે અને વાઇરસના ગાંભીર કેસથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાાં મ ૂકી શકે
સુનવધાકેન્રોએ નીચેની બાબતો સુનનનિત કરીને પ્રત્યેક નશફ્ટ પર કામદારોનુ ાં સ્િીનનિંગ કરવુ ાં જોઈએ:
• કામદાર તાવ (100.0 અને તેથી વધુ) અથવા ટાઢ, ખાાંસી, શ્વાસ ચડવો, ગળામાાં સોજો, થાક, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુ/શરીરનો દુખાવો,
નાક દદડવુ/નાક
ાં
ામ થવુ,ાં સ્વાદ કે ગાંધની ક્ષમતા નવેસરથી જવી અથવા ઊબકા, ઊલટી કે િાડા જેવાાં કોઈ લક્ષણો અનુભવતા ન
હોય
• કામદાર COVID-19નુ ાં નનદાન થયેલ વ્યક્ઝત સાથે "ઘનનષ્ઠ સાંપકા "માાં આવ્યા ન હોય. "ઘનનષ્ઠ સાંપકા "નો અથા છે એવા ઘરમાાં રહેવ ુ ાં જયાાં
COVID-19 માટે પૉબિદટવ આવેલી વ્યક્ઝત રહેતી હોય, એવી વ્યક્ઝતની દે ખભાળ કરવી જેનો COVID-19 ટેસ્ટ પૉબિદટવ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉબિદટવ આવ્યાને 15 નમનનટ કે વધુ સમય થયો હોય એવી વ્યક્ઝતથી 6 ફીટના અંતરે હાજર હોવુ,ાં અથવા COVID19નો જેમનો ટેસ્ટ પૉબિદટવ આવેલ હોય એવી વ્યક્ઝતને લક્ષણો જણાયાાં હોય તે દરનમયાન એવી વ્યક્ઝતનાાં સ્રાવો (દા.ત., વાસણો શેઅર
કરવાાં, તેમના પર કોઈએ ખાાંસી ખાધી હોય) સાથે સીધા સાંપકા માાં આવવુ ાં
• પોતાના ડૉઝટર અથવા સ્થાનનક સાવાજનનક સ્વાસ્્ય અનધકારી દ્વારા સ્વ-એકાાંતવાસ અથવા ઝવોરન્ટીન થવા માટે કામદારને કહેવામાાં
આવ્યુ ાં ન હોય
• ઉપરના માપદાં ડો પ ૂરા કરવામાાં નનષ્ફળ જતા કામદારોને ઘરે મોકલવાના રહેશે
બધા કામદારોમાાં સાંપકા ઓછો કરવા અને ઍન્ટ્રી પૉઇન્્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયાસ્થળનાાં કલાકો અને નશફ્્સમાાં ફેરફારો કરો (નવનવધ
સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)
જરૂરી હોય તો કૉન્ટેઝટ ટ્રેનસિંગ શક્ય બનાવવા માટે કામદારો અને ગ્રાહકોની નોંધવહી ાળવો (નામ, તારીખ, સમય, સાંપકા ની માદહતી)
જયારે 6 ફૂટનુ ાં સામાજજક અંતર રાખવુ ાં શક્ય ન હોય ત્યારે કામદારો ફેસ કવદરિંગ પહેરે તે અનનવાયા છે , નસવાય કે જયાાં રોગ કે નવકલાાંગતાના કારણે
તેમ કરવુ ાં સુરબક્ષત ન હોય
નનયોજકોએ બધા કામદારોમાાં સાંપકા ઓછો કરવા અને ઍન્ટ્રી પૉઇન્્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયાસ્થળનાાં કલાકો અને નશફ્્સમાાં ફેરફારો
કરવા જોઈએ (જો રૂબરૂમાાં કામ કરતા હો તો નવનવધ સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ
કરો)
સાઇટ પર મુલાકાતીઓ અને સનવિસ પ્રોવાઇડસાની સાંખ્યા સીનમત કરો; નશનપિંગ અને દડબલવરીની પ્રદિયાઓ નનયત નવસ્તારોમાાં પ ૂરી કરવામાાં
આવવી જોઈએ
વ્યાવસાનયક પ્રાયોજજત મુસાફરી અંગેના માગાદશાન માટે, કોમનવે્થના current out-of-state travel order નો સાંદભા લો. નનયોઝતાઓને
ાહેર આરોગ્ય નવભાગ દ્વારા ારી કરવામાાં આવેલા કોનવડ-19 ના નીચા જોખમ ધરાવતા રાજયોની સ ૂબચ નસવાયના અન્ય સ્થળોએ વ્યવસાય
સાંબનાં ધત મુસાફરીને માંજૂરી આપવાનુ ાં ભારપ ૂવાક ટાળવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે . નનયોઝતાઓ કે જેઓ તેવા રાજયોના પ્રવાસ માટે
નનયોઝતા દ્વારા ચુકવણી અથવા રીઇમ્બસા દ્વારા માંજૂરી આપે છે તેમણે તેમના કમાચારીઓ આ હક
ુ મનુ ાં પાલન કરે તેની ખાતરી કરવા પગલાાં
લેવા જોઈએ. નનયોઝતાઓને આ સાથે નવનાંતી પણ કરવામાાં આવે છે કે તેમના કમાચારીઓને પોતાના મનોરાં જન માટે કોનવડ-19 ના નીચા
જોખમ ધરાવતા રાજયોની સ ૂબચમાાં સામેલ ન હોય તેવા અન્ય સ્થળોએ મુસાફરી ન કરવા માટે ભારપ ૂવાક સ ૂબચત કરે .
કામદારોને બબમારી જેવુ ાં લાગતુ ાં હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
જો નનયોજકને કાયાસ્થળ પર પૉબિદટવ કેસ અંગે ાણ કરવામાાં આવે તો નનયોજકે કાયાસ્થળ જયાાં આવેલ ુાં હોય તે શહેર અથવા નગરના સ્થાનનક
સ્વાસ્્ય બૉડા (LBOH)ને ાણ કરવી જોઈએ અને સાંભનવત સાંપકોને એકાાંતવાસ અને સૅ્ફ-ઝવોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપવા માટે વાજબીપણે
કરાયેલી નવનાંતી પ્રમાણે LBOHને સહાયતા કરવી જોઈએ. માગાદશાન અનુસાર અને / અથવા LBOHની નવનાંતી પર અન્ય કામદારોના પરીક્ષણની
ભલામણ કરવામાાં આવે છે
કોમનવે્થના કાયાસ્થળ પર સુરક્ષાના ફરજજયાત ધોરણોમાાં આપેલી રૂપરે ખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માદહતી અને સુરક્ષાનાાં સાંબનાં ધત
પગલાાંઓ અંગે કામદારો અને ગ્રાહકોને નોદટસ પોસ્ટ કરવી
હાલમાાં કામના કલાકો નસવાય સૅનનટેશન અને સફાઈ શક્ય બનાવવા માટે કાયાાલયોએ કામકાજના કલાકો ાળવવા જોઈએ
પાણીના ફુવારાઓનો માત્ર રીદફલ સ્ટેશનો તરીકે જ ઉપયોગ થવા દો, શરત એ કે સામજજક અંતર ાળવી શકાય. કામદારોએ પોતાની પાણીની
બૉટલો લઈને આવવુ ાં જોઈએ
સાઇટ પરની વધારાની સુનવધાઓ અને સેવાઓ ત્યારે જ ખ ૂલી શકે અને ઑપરે ટ કરી શકે, જયારે તે સુનવધાઓ અથવા સેવાઓને અન્યથા
કોમનવે્થના તબક્કાવાર દરઓપનનિંગ ્લાન હેઠળ ઑપરે ટ કરવાની માંજૂરી મળી હોય અને ત્યારબાદ સુનવધા કે સેવાને લાગુ પડતા તમામ
સૅઝટરના સુરક્ષાના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સ કે જે દરઓપનનિંગ ્લાનની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્જધ છે તેન ુ ાં પાલન કરે તે અનનવાયા છે . ઉદાહરણોમાાં આનો
સમાવેશ થાય છે :
• કૅફેટેદરયાિ: રે સ્ટોરાાંના લેટેસ્ટ નનદે શોનુ ાં પાલન કરવાનુ ાં રહેશે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
ૂ હોય તો નનયોજકોને કામદાઓ પાસે ટેબલવકા ચાલુ રખાવવા માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે ; ઑદફસમાાં ગીચતા ઓછી કરવા માટે
જો અનુકળ
બહારની બેઠકો દૂ રથી થવી જોઈએ
સેન્ટસા ફૉર દડસીિ કન્ટ્રોલના અનુસાર જેઓના પર નવનશષ્ટપણે COVID-19નુ ાં જોખમ (દા.ત. ઉંમર અથવા પહેલેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય
એવા કામદારોને ઘરે રહેવા માટે અથવા કામની સોંપણીની વૈકક્્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા ાણીતા કે શાંકાસ્પદ COVID-19 કેસની કોઈ પણ નજીકના સાંપકા અંગે નનયોજકને ાણ કરવા માટે
કામદારોને ભારે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે
ુ માટે ઑદફસના નનયોજકને ાણ
જેઓનો COVID-19 પૉબિદટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટેઝટ ટ્રેનસિંગના હેતઓ
કરવા માટે આગ્રહ કરો
જે તે નવભાગ માટે ના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની નવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

ઑફફસની િગ્યાઓ

MAનાાં સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
રે સ્ટરૂમોમાાં સામાન્યપણે સ્પશાવામાાં આવતી સપાટીઓ (દા.ત. ટૉઇલેટ સી્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, નસિંક, પેપર ટુવાલ દડસ્પેન્સર, સોપ
દડસ્પેન્સર)ને અવારનવાર અને CDCના નનદે શો અનુસાર સાફ કરો
ૂ હોય તો વધુ વખત)
સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રદિયા કરો (ઓછામાાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકળ

સફાઈ અને

ુ ાશન
રોગાણન

જેમાાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોંધવહીઓ રાખો
બહુ અવરજવર થતી હોય એવા નવસ્તારો અને બહુ સ્પશા થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રદિયા કરો (દા.ત. બારણાનાાં
નૉબ, ઍબલવેટર બટન, દાદરા, વૅલન્ડિંગ મશીનો, બાથરૂમ)
વપરાશની વચ્ચે સદહયારી જગ્યાઓ સાફ કરો (દા.ત., કૉન્ફરન્સ રૂમો) અને સફાઈની પ્રૉડઝ્સ પ ૂરી પાડો (દા.ત. સૅનનટાઇિર, દડસઇન્ફેલઝટિંગ
વાઇ્સ)
કોઈ પૉબિદટવ કેસ આવે તેવી ક્સ્થનતમાાં હાલના CDC નનદે શો અનુસાર ઊંડી સફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે સાઇટ બાંધ કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે બારીઓ અને બારણાાં ખોલો

જે તે નવભાગ માટે ના નવનશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની નવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

