અસ્થાયી નનવાસના સાંચાલકો

MAનાાં સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ૂ ા ગાળાના વનિાસી રે ન્ટલનો સમાિેશ થાય છે , જેમાાં Airbnb
"અસ્થાયી વનિાસ"માાં હોટેલ, મોટેલ, વિશ્રામગૃહ, બેડ અને સિારના નાસ્તા સાથેના વનિાસ અને અન્ય તમામ ટાંક
અને VRBO જેિાાં ઑનલાઇન હોલસ્ટિંગ પ્લેટફૉમા દ્વારા ગોઠિિામાાં આિતી વ્યિસ્થાઓનો પણ સમાિેશ થાય છે .
ઑન-સાઇટ રે સ્ટોરાાં, પ ૂ્સ, જીમ, સ્પા, ઇિન્ટ િૅન્ય ૂ (બૉલરૂમ, બેઠકખાંડો) િગેરે), ગૉ્ફ કોસા અને અન્ય સુવિધાઓ કે જે અસ્થાયી વનિાસ સાથે આિેલી હોય તે જ માત્ર સાંચાલન
કરી શકશે, કારણ કે આ િગો કોમનિે્થમાાં અન્યત્ર ઑપરે ટ કરિા માટે અવધકૃત છે અને તે COVID-19ના સુરક્ષાના વનયમોને આધીન છે , જે એ જ પ્રકારની સ્િતાંત્ર સુવિધાઓને
લાગુ પડે છે . આ વિભાગ માટેના વિવશષ્ટ સુરક્ષાનાાં ધોરણોની સમીક્ષા કરિા માટે અસ્થાયી વનિાસના સાંચાલકો મેસાચુસેટ્સ દરઓપવનિંગ િેબસાઇટ જુએ તે જરૂરી છે .
લોજજિંગ ઓપરે ટસે કોમનિે્થના current travel order મુજબ અવતવથઓના દરિિેશન અને ચેક-ઇન કરાિિાના એમ બાંને સમયે ાણ કરિી આિશ્યક છે તથા
અવતવથઓના આગમન બાિ તેમના કોવિડ પદરક્ષણનુ ાં પદરણામ નેગેદટિ ન આિે ત્યાાં સુધી, અથિા અમુક મયાાદિત અપિાિો વસિાય તેમને ચૌિ દિિસ માટે ઝિોરન્ટાઇન
કરાિિાની જિાબિારી ઓપરે ટસાની છે . લોજજિંગ ઓપરે ટસાને રાજય બહારના પ્રિાસીઓ માટે આિશ્યકતાઓ અંગેની માદહતી તેમની િેબસાઈટ ઉપર અને ચેક-ઇન પર
પોસ્ટ કરિા માટે પ્રોત્સાદહત કરિામાાં આિે છે .
ૂ ા ગાળાનુ ાં ઘર અથિા ભાડે અપાતાાં અપાટા મેન્ટ િગેરે સફાઈની આિશ્યકતાઓ અને
સ્ટાફ વિનાની વ્યક્ઝતગત ય ૂવનટ જેિી અસ્થાયી વનિાસની સુવિધાઓના સાંચાલકો, જેમ કે ટાંક
રે ન્ટલની િચ્ચે અલગતાના લઘુત્તમ સમયગાળા સદહત નીચે સ ૂચિેલાાં સ્િચ્છતાનાાં ધોરણોનુ ાં પાલન કરે તે જરૂરી છે .

ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
પ્રત્યેક સુવિધા ગ્રાહકના પ્રિેશ અને ઍક્ઝિટ પર નજર રાખે તથા નીચેનામાાંથી જે િધારે હોય તે પ્રમાણે સામાન્ય વિસ્તારો (ગેસ્ટ રૂમોના સમાિેશ
વિના)માાં તમામ સમયે હાજર વ્યક્ઝતઓની સાંખ્યા મયાાદિત રાખે તે અવનિાયા બનશે:

સામાજીક
અંતર

• મ્યુવનવસપલ બબલ્ડિંગ વિભાગ અથિા અન્ય મ્યુવનવસપલ રે કૉડા હો્ડર સાથે રે કૉડા પર હોય એિી કબ્જાની પરવમટમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
તે જગ્યામાાં મહત્તમ માણસો રહી શકે તે અંગે જગ્યાની ક્ષમતાના 50% જેટલા લોકો જ હાજર રહી શકશે
• જેના માટે હાજર વ્યક્ઝતઓની મયાાિા અંગેની કોઈ માંજૂરી રે કૉડા પર ન હોય એિી જગ્યાઓ ઍઝસેવસબલ સ્પેસના 1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ
10 વ્યક્ઝતઓ (સ્ટાફ સદહત)ને માંજૂરી આપી શકશે
• કોઈ પણ ક્સ્થવતમાાં સુવિધાની અંિરની બાંધ જગ્યામાાં 1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ 10થી િધુ વ્યક્ઝતઓ હાજર રહી શકશે નદહ
• તમામ હાજર વ્યક્ઝતઓ અને ગણતરીઓમાાં ગ્રાહકો, સ્ટાફ અને અન્ય કામિારોનો સમાિેશ થશે
વ્યક્ઝતઓ િચ્ચે 6 ફૂટ કે િધુના અંતરની ખાતરી કરો, વસિાય કે તેનાથી સુરક્ષાનુ ાં જોખમ ઊભુ ાં થતુ ાં હોય
• કામિાર અને મહેમાન માટેની સામાન્ય જગ્યાઓ અને િધુ ગીચતાિાળાાં ક્ષેત્રો, જયાાં કામિારો અથિા મહેમાનો ભેગા થિાની શક્યતા
હોય (િા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનનો વિસ્તાર, બેઠક વિસ્તાર, વ્યાપારી કેન્રો, દ્વારપાલ સેિા ક્ષેત્રો, લૉબીિ/ફ્રન્ટ ડૅસ્ક ચેક-ઇન) તે બાંધ કરો
અથિા તેની રચના ફરીથી કરો, જેથી 6 ફૂટનુ ાં શારીદરક અંતર શક્ય બને
• જો શક્ય હોય તો ઑદફસની જગ્યાઓ, િકા સ્ટેશનો અથિા ક્ય ૂબબક્સની ફરીથી રચના કરો, જેથી કાયાસ્થળોમાાં ઓછામાાં ઓછા છ ફીટનુ ાં
શારીદરક અંતર ાળિવુ ાં શક્ય બને
• જે િકા સ્ટેશનો િચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય તેમને અલગ કરિા માટે દફબિકલ પાદટિશન હોિાાં જોઈએ; પાદટિશન ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટ
ઊંચાાં હોિાાં જોઈએ.
• જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં ચેકઆઉટ સ્ટેશનો માટે ભૌવતક પાદટિશન બેસાડો (િા.ત. ફ્રાંટ ડૅસ્ક), અન્યથા જયાાં શક્ય ન હોય ત્યાાં 6 ફૂટનુ ાં અંતર
ાળિો
• ફશા પર સેપરે શન માકા સા ઇન્સ્ટૉલ કરીને અને અન્યથા લૉબી અને ફ્રન્ટ ડૅસ્ક વિસ્તારોમાાં ભીડ થિાની શક્યતાઓ મયાાદિત કરીને ચેક
ઇન અને ચેકઆઉટના સમય િરવમયાન મહેમાનો માટે 6 ફીટ કે તેથી િધુના અંતરની વ્યિસ્થા કરો
• 6 ફૂટનુ ાં અંતર સ ૂચિિા માટે સામાન્ય રૂમો અને હૉલિે પર વનશાન કરો
છૂટાછિાયાાં ભોજન અને વિરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એિી મહત્તમ વ્યક્ઝતઓનુ ાં વનયમન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનુ ાં
શારીદરક અંતર રાખો
હૉલિે અને સામાન્ય વિસ્તારોની અંિર હોિા િરવમયાન બધા કામિારો અને મહેમાનો માટે ફેસ કિદરિંગ જરૂરી બનાિો, વસિાય કે વ્યક્ઝત રોગ કે
વિકલાાંગતાના કારણે ફેસ કિદરિંગ પહેરી શકે તેમ ન હોય
મહેમાનોએ એિા િરિાાઓથી પ્રિેશ કરિો જોઈએ જે આિનાિન િરવમયાન ખુ્લાાં જ રહે અને શક્ય હોય તો ઑટોમેટેડ હોય અથિા એિા
કામિાર દ્વારા તેન ુ ાં હાથેથી સાંચાલન થતુ ાં હોય જે અિારનિાર પોતાના હાથ ધોતા હોય અને/અથિા યોગ્ય હેન્ડ સૅવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરતા હોય
સાંપકા ઓછો કરિા માટે ફૂટ ટ્રાદફક માટે મહેમાનોનો પ્રિાહ વનયાંવત્રત કરિા માટે દિશાસ ૂચક ગબલયારા તૈયાર કરો (િા.ત. રૂમોમાાં િન-િે પ્રિેશદ્વાર
અને ઍક્ઝિટ, િન-િે ગબલયારા). આ નીવતઓ વિશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખાય એિાાં પાદટયાાં મ ૂકો
બલફ્ટમાાં જતી વ્યક્ઝતઓની સાંખ્યા મયાાદિત કરો, જેથી સામાજજક અંતર ાળિવુ ાં શક્ય બને અને ફેસ કિદરિંગનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે તેની
ખાતરી કરો. આ આિશ્યકતાઓ અંગે ાણ કરિા માટે ાહેરાતનાાં પાદટયાાંનો ઉપયોગ કરો
કામિારો હસ્તધ ૂનન તથા જેનાથી શારીદરક અંતરનુ ાં ઉ્લાંઘન થતુ ાં હોય એિાાં સમાન અબભિાિન ટાળે તે આિશ્યક બનાિો
કામિારોએ કાર કે ટૅઝસીના િરિાા ખોલિા ન જોઈએ. િેલેટ પાદકિંગની કામગીરી ટાળિી જોઈએ, વસિાય કે કોઈ એકલિોકલ મહેમાન વિકલાાંગ
હોિાના કારણે તેમને સમાિિા માટે શારીદરક કે ભૌગોબલક મયાાિાને કારણે તેમ કરવુ ાં જરૂરી બને
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
કામના કલાકો િરવમયાન 10 કે િધુ કામિારોને જમા થિા િે િાનુ ાં ટાળો
ચ ૂકિણીની સાંપકા રદહત પદ્ધવતઓ માટે આગ્રહ કરિામાાં આિે છે

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

અસ્થાયી નનવાસના સાંચાલકો

MAનાાં સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
સાબુ અને નળના પાણી સદહત સાઇટ પર હાથ ધોિાની સુવિધાઓની સરળ પહોંચ મળે અને કામિારો હાથ િારાં િાર ધોઈ શકે તે માટે તેઓને પ ૂરતો
સમય મળે તેની ખાતરી કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધાદરત હેન્ડ સૅવનટાઇિસાનો વિક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયાસ્થળના સ્થાને કામિારોને પ ૂરતી ઝલીવનિંગ પ્રૉડઝટ્સ પ ૂરી પાડો (િા.ત. સૅવનટાઇિર, દડસઇન્ફેલઝટિંગ િાઇપ્સ)
કામિારો હાથ ધુએ અથિા હેન્ડ સૅવનટાઇિસાનો અિારનિાર ઉપયોગ કરે તે જરૂરી બનાિો

આરોગ્ય

પ્રોટૉકોલ્સ

કામિારો અને મહેમાનોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અંગે યાિ કરાિિા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં (ઘરની આગળ અને પાછળના ભાગે) િે ખાય
એિી રીતે પોસ્ટરો મ ૂકો
મહેમાન અને કામિારના ઉપયોગ માટે સમગ્ર સુવિધા િરવમયાન સાિાજવનક ક્ષેત્રોમાાં હેન્ડ સૅવનટાઇિર પ ૂરુાં પાડો

શક્ય તેટલી હિે કામિારો િચ્ચે હેન્ડહે્ડ ઉપકરણ, ફોન, ડૅસ્ક, િકા સ્ટેશન અને અન્ય સાધનો તથા ઉપકરણોનો એકબીા દ્વારા ઉપયોગ મયાાદિત
કરો
પ્રત્યેક વશફ્ટ પહેલાાં, િરવમયાન કે પછી અથિા ઉપકરણ કામિારને ટ્રાન્સફર કરિામાાં આિે એિા કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ સદહયારા ઉપકરણને
સૅવનટાઇિ કરવુ ાં જોઈએ
લૉબીમાાં સદહયારા ખોરાક અને પીણાનાાં ઉપકરણના ઉપયોગને બાંધ કરો (સદહયારા કૉફી બ્ર ૂઅસા સદહત). હાથેથી સાંચાબલત આઇસ મશીનો બાંધ કરો
અથિા હેન્્િ ફ્રી મશીનોનો ઉપયોગ કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
પોટે બલ ઉચ્ચ કાયાક્ષમતા સાથેનાાં એઅર ઝલીનસા બેસાડિા અંગે વિચાર કરો, બબલ્ડિંગના એઅર દફ્ટસાન ુ ાં શક્ય તેટલી િધુ કાયાક્ષમતા સાથે
નિીનીકરણ કરો અને ઑદફસો, મહેમાન માટેના ખાંડો અને અન્ય જગ્યાઓમાાં બહારની હિા અને હિાઉાસની માત્રા િધારિા માટે અન્ય ફેરફારો
કરિા વિશે વિચાર કરો
સ્િચ્છતા ાળિિા તથા રોગનુ ાં પ્રસારણ ઘટાડિાના ઉદ્દે શ્યથી લેિાયેલાાં અન્ય પગલાાંઓ સદહત કામિારોને સુરક્ષાની અદ્યતન માદહતી અને
તકેિારીઓ અંગે તાલીમ પ ૂરી પાડો, જેમાાં નીચેનાનો પણ સમાિેશ થાય છે :
• સામાજજક અંતર, હાથ ધોિાની દિયા, ફેસ કિદરિંગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• તાપમાન અથિા લક્ષણોની તપાસ સદહત ઘરે ાતે સ્િીવનિંગ
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• એ િાત ફરીથી દૃઢતાથી કહો કે જેઓ બબમાર હોય એિા કામિારો કામ પર આિી શકશે નદહ
• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સારિાર ક્યારે મેળિિી
• પહેલેથી હોય એિો કયો રોગ વ્યક્ઝતઓને િાઇરસના સાંિમણ સામે અને િાઇરસના ગાંભીર કેસથી ગ્રસ્ત થિાના જોખમમાાં મ ૂકી શકે
સુવિધાકેન્રોએ નીચેની બાબતો સુવનવિત કરીને પ્રત્યેક વશફ્ટ પર કામિારોનુ ાં સ્િીવનિંગ કરવુ ાં જોઈએ:
• કામિાર તાિ (100.0 અને તેથી િધુ) અથિા ટાઢ, ખાાંસી, શ્વાસ ચડિો, ગળામાાં સોજો, થાક, માથાનો દુખાિો, સ્નાયુ/શરીરનો દુખાિો,
નાક િિડવુ/નાક
ાં
ામ થવુ,ાં સ્િાિ કે ગાંધની ક્ષમતા નિેસરથી જિી અથિા ઊબકા, ઊલટી કે િાડા જેિાાં કોઈ લક્ષણો અનુભિતા ન
હોય
• કામિાર COVID-19નુ ાં વનિાન થયેલ વ્યક્ઝત સાથે "ઘવનષ્ઠ સાંપકા "માાં આવ્યા ન હોય. "ઘવનષ્ઠ સાંપકા "નો અથા છે એિા ઘરમાાં રહેવ ુ ાં જયાાં
COVID-19 માટે પૉબિદટિ આિેલી વ્યક્ઝત રહેતી હોય, એિી વ્યક્ઝતની િે ખભાળ કરિી જેનો COVID-19 ટેસ્ટ પૉબિદટિ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉબિદટિ આવ્યાને 15 વમવનટ કે િધુ સમય થયો હોય એિી વ્યક્ઝતથી 6 ફીટના અંતરે હાજર હોવુ,ાં અથિા COVID19નો જેમનો ટેસ્ટ પૉબિદટિ આિેલ હોય એિી વ્યક્ઝતને લક્ષણો જણાયાાં હોય તે િરવમયાન એિી વ્યક્ઝતનાાં સ્રાિો (િા.ત., િાસણો શેઅર
કરિાાં, તેમના પર કોઈએ ખાાંસી ખાધી હોય) સાથે સીધા સાંપકા માાં આિવુ ાં
• પોતાના ડૉઝટર અથિા સ્થાવનક સાિાજવનક સ્િાસ્્ય અવધકારી દ્વારા સ્િ-એકાાંતિાસ અથિા ઝિોરન્ટીન થિા માટે કામિારને કહેિામાાં
આવ્યુ ાં ન હોય
• ઉપરના માપિાં ડો પ ૂરા કરિામાાં વનષ્ફળ જતા કામિારોને ઘરે મોકલિાના રહેશે
બધા કામિારોમાાં સાંપકા ઓછો કરિા અને ઍન્ટ્રી પૉઇન્ટ્સ પર ગીચતા ઓછી કરિા માટે કાયાસ્થળનાાં કલાકો અને વશફ્ટ્સમાાં ફેરફારો કરો (વિવિધ
સમયપત્રકો અથિા છૂટાછિાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)
જરૂરી હોય તો કૉન્ટેઝટ ટ્રેવસિંગ શક્ય બનાિિા માટે કામિારો અને મહેમાનોની નોંધિહી ાળિો (નામ, તારીખ, સમય, સાંપકા ની માદહતી)
કામિારોને બબમારી જેવુ ાં લાગતુ ાં હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
જો વનયોજકને કાયાસ્થળ પર પૉબિદટિ કેસ અંગે ાણ કરિામાાં આિે તો વનયોજકે કાયાસ્થળ જયાાં આિેલ ુાં હોય તે શહેર અથિા નગરના સ્થાવનક
સ્િાસ્્ય બૉડા (LBOH)ને ાણ કરિી જોઈએ અને સાંભવિત સાંપકોને એકાાંતિાસ અને સૅ્ફ-ઝિોરન્ટીન કરિાની સલાહ આપિા માટે િાજબીપણે
કરાયેલી વિનાંતી પ્રમાણે LBOHને સહાયતા કરિી જોઈએ. માગાિશાન અનુસાર અને / અથિા LBOHની વિનાંતી પર અન્ય કામિારોના પરીક્ષણની
ભલામણ કરિામાાં આિે છે
કોમનિે્થના કાયાસ્થળ પર સુરક્ષાના ફરજજયાત ધોરણોમાાં આપેલી રૂપરે ખા પ્રમાણે સ્િાસ્્યની અગત્યની માદહતી અને સુરક્ષાનાાં સાંબવાં ધત
પગલાાંઓ અંગે કામિારો અને મહેમાનોને નોદટસ પોસ્ટ કરિી
હાલમાાં કામના કલાકો વસિાય સૅવનટેશન અને સફાઈ શક્ય બનાિિા માટે અસ્થાયી વનિાસનાાં સુવિધાકેન્રોએ કામકાજના કલાકો ાળિિા જોઈએ
સાઇટ પર મુલાકાતીઓ અને સવિિસ પ્રોિાઇડસાની સાંખ્યા સીવમત કરો; વશવપિંગ અને દડબલિરીની પ્રદિયાઓ વનયત વિસ્તારોમાાં પ ૂરી કરિામાાં આિિી
જોઈએ
છૂટાછિાયાાં ભોજન અને વિરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એિી મહત્તમ વ્યક્ઝતઓનુ ાં વનયમન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનુ ાં
શારીદરક અંતર રહે તેની ખાતરી કરો
સામાજજક અંતર જળિાઈ શકે તે માટે તાલીમ અને ઑનબૉદડિંગની પ્રદિયામાાં ફેરફાર કરો, શક્ય હોય તો તે દૂ રથી કરો
વશફ્ટ પ ૂિેની રોજજિંિી બેઠકો િચ્યુઅ
ા લ રીતે કરિાની રહેશે અથિા જયાાં સામાજજક અંતર જળિાઈ શકે એિા વિસ્તારોમાાં કરિી જોઈએ
દકઓસ્ક, ટૅબ્જલેટ્સ, પૅન, િેદડટ કાર્ડ ા િ, રસીિો અને ચાિીઓ જેિી સદહયારા સ્પશાની સપાટીઓ શક્ય તેટલી ઓછી કરો
જે તે વિભાગ માટેના વિવશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની િધારાની વિગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

અસ્થાયી નનવાસના સાંચાલકો

MAનાાં સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ગેસ્ટ રૂમ સેિા, લૉન્રી અને રાય ઝલીવનિંગ સેિાઓ અને સુવિધાઓની દડબલિરી સાંપકા રદહત વપક-અપ અને દડબલિરીના પ્રોટોકૉ્સનો ઉપયોગ કરીને
ઉપલબ્જધ કરાિિી જોઈએ
અનાિશ્યક સુવિધાઓ (મહેમાનને િે ખાય તે રીતે પાણી અથિા કૉફીની સુવિધાઓ, કોટ રૂમો િગેરે) સાિાજવનક જગ્યાઓમાાંથી દૂ ર કરો
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મહેમાનની રૂમોમાાં પેપરની સુવિધાઓ દૂ ર કરો અથિા મયાાદિત કરો. પૅન, પેપર અને મહેમાનની દડરે ઝટરી, સામવયકો અને પવત્રકાઓ દૂ ર કરો;
દડજજટલ મટીદરયલ િડે તેની આપ ૂવતિ કરો અથિા વિનાંતી કરિા પર મટીદરયલ ઉપલબ્જધ કરાિો
સાઇટ પરની િધારાની સુવિધાઓ અને સેિાઓ ત્યારે જ ખ ૂલી શકે અને ઑપરે ટ કરી શકે, જયારે તે સુવિધાઓ અથિા સેિાઓને અન્યથા
કોમનિે્થના તબક્કાિાર દરઓપવનિંગ પ્લાન હેઠળ ઑપરે ટ કરિાની માંજૂરી મળી હોય અને ત્યારબાિ સુવિધા કે સેિાને લાગુ પડતા તમામ
સૅઝટરના સુરક્ષાના વિવશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સ કે જે દરઓપવનિંગ પ્લાનની િેબસાઇટ પર ઉપલબ્જધ છે તેન ુ ાં પાલન કરે તે અવનિાયા છે . ઉિાહરણોમાાં આનો
સમાિેશ થાય છે :
• રે સ્ટોરાાં અને કૅફ:ે રે સ્ટોરાાંના લેટેસ્ટ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
• ભેટની દુકાનો: દરટેઇલ માટેના લેટેસ્ટ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
• જીમ્સ: દફટનેસ માટેના લેટેસ્ટ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
• પ ૂલ: પ ૂલ માટેના લેટેસ્ટ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
• સ્પા: ઘવનષ્ઠ સાંપકા થતો હોય એિા વ્યાપારના લેટેસ્ટ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
• ગૉ્ફ કોસા: ગૉ્ફ માટેના લેટેસ્ટ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
• ખાનગી પ્રસાંગો: ઇન્ડોર અને આઉટડોર પ્રસાંગ માટે નિીનતમ વનિે શોનુ ાં પાલન કરિાનુ ાં રહેશે
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસા ફૉર દડસીિ કન્ટ્રોલના અનુસાર જેઓના પર વિવશષ્ટપણે COVID-19નુ ાં જોખમ (િા.ત. ઉંમર અથિા પહેલેથી હોય એિા રોગને કારણે) હોય
એિા કામિારોને ઘરે રહેિા માટે આગ્રહ કરિામાાં આિે છે
લક્ષણોની સ્િ-ઓળખ કરિા માટે અથિા ાણીતા કે શાંકાસ્પિ COVID-19 કેસની કોઈ પણ નજીકના સાંપકા અંગે વનયોજકને ાણ કરિા માટે
કામિારોને ભારે આગ્રહ કરિામાાં આિે છે
ુ માટે ઑદફસના વનયોજકને ાણ
જેઓનો COVID-19 પૉબિદટિ આવ્યો હોય એિા કામિારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટેઝટ ટ્રેવસિંગના હેતઓ
કરિા માટે આગ્રહ કરો
બહાર વિરામની પરિાનગી આપો, જેથી શક્ય હોય તો સામાજજક અંતર શક્ય બનાિી શકાય

રે સ્ટરૂમોમાાં સામાન્યપણે સ્પશાિામાાં આિતી સપાટીઓ (િા.ત. ટૉઇલેટ સીટ્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, વસિંક, પેપર ટુિાલ દડસ્પેન્સર, સોપ
દડસ્પેન્સર)ને અિારનિાર અને CDCના વનિે શો અનુસાર સાફ કરો
લૉજજિંગ સાઇટના બધા કોમન વિસ્તારોમાાં સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રદિયા અિારનિાર કરો (જો અસ્થાયી વનિાસમાાં મહેમાનની એકથી િધુ
રૂમો હોય તો દિિસમાાં એકથી િધુ િખત)

સફાઈ અને

ુ ાશન
રોગાણન

જેમાાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાિેશ થતો હોય એિી સફાઈની નોંધિહીઓ રાખો
બહુ અિરજિર થતી હોય એિા વિસ્તારો અને બહુ સ્પશા થતો હોય એિી સપાટીઓમાાં અિારનિાર રોગાણુનાશનની પ્રદિયા કરો (િા.ત. બારણાનાાં
નૉબ, રોબલિંગ કાટા , લૉબી)
મહેમાનને COVID-19નો કેસ હોિાનુ ાં અનુમાન હોય અથિા પૉબિદટિ કેસ હોય તો એિા મહેમાન દ્વારા ઉપયોગમાાં લેિાયેલી રૂમ CDCના વનિે શો
અનુસાર સૅવનટાઇિેશનના વિવશષ્ટ પ્રોટોકૉલમાાંથી પસાર થયા બાિ જ સવિિસમાાં પરત ઉપયોગમાાં લઈ શકાશે
મહેમાન ચેક આઉટ કરે તે િખતે અને નિા મહેમાનને પ્રિેશ આપિામાાં આિે તે પહેલાાં પ્રત્યેક સમયે ઓછામાાં ઓછો એક િખત બધી સખ્ત
સપાટીઓની સફાઈ અને સૅવનટાઇિેશન કરીને રૂમમાાં િધારાના સૅવનટેશન પર અમલ કરો અને તમામ ચાિરો, બેડસ્પ્રેડ અને કિરો ધુઓ
ગાંિી ચાિરો દૂ ર કરીને ગેસ્ટ રૂમોમાાંથી એક િખત િપરાશ માટેની સીલબાંધ બૅગોમાાં લઈ જિી જોઈએ અને ગેસ્ટ રૂમની પથારીઓ પરનાાં વપલો
પ્રોટેઝટસા પ્રત્યેક મહેમાનની આિનાિન િચ્ચે ઓછામાાં ઓછા એક િખત બિલિા જોઈએ. ગેસ્ટ રૂમમાાં આ િસ્તુઓને બૅગમાાં ભરિી જોઈએ,
જેથી તે લઈ જિા િરવમયાન િધારાના સાંપકા ની શક્યતા દૂ ર કરી શકાય. પથારીની તમામ ચાિરો અને લૉન્રીને ઉચ્ચ તાપમાને ધોિાાં જોઈએ અને
CDCના વનિે શો અનુસાર ધોિાાં જોઈએ
જયારે મહેમાન પોતે રૂમમાાં સિે હે હાજર હોય ત્યારે હાઉસકીવપિંગ સ્ટાફે ગેસ્ટ રૂમમાાં પ્રિેશ કરિો જોઈએ નદહ, વસિાય કે મહેમાન તરફથી ખાસ
વિનાંતી કરિામાાં આિેલ હોય; હાઉસકીવપિંગ સ્ટાફે અન્યથા રૂમોની સવિિસ ત્યારે જ કરિી જોઈએ જયારે મહેમાનો હાજર ન હોય અને મહેમાનની
વ્યક્ઝતગત િસ્તુઓ સાથેનો સાંસગા શક્ય તેટલો ઓછો રાખિો જોઈએ; હાઉસકીપસે હિાની અિરજિર િધારિા માટે જયારે શક્ય હોય ત્યારે
મહેમાન માટેના ખાંડોમાાં િરિાા અને બારીઓ ખુ્લાાં રાખિાાં જોઈએ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં સામાન્ય જગ્યાઓમાાં હિાનો પ્રિાહ િધારિા માટે બારીઓ અને બારણાાં ખોલો
સમગ્ર દિિસ િરવમયાન સમયાાંતરે જેની સફાઈ થિાની હોય એિા હોટલના સમગ્ર વિસ્તારોમાાં સફાઈની "દકટ્સ" (સફાઈના પુરિઠા સાથેનાાં
પૉટે બલ પાત્રો) ઉપલબ્જધ કરાિિા વિશે વિચાર કરો
પ્રત્યેક પ્રસ્થાન બાિ સફાઈના પ્રોટોકૉલના ભાગરૂપે 24 કલાક માટે ગેસ્ટ રૂમો ખાલી છોડિા અંગે વિચાર કરો, જેથી ઊંડી સફાઈ થઈ શકે,
દડસઇન્ફેઝટન્ટ અને ઝલીનસાને સ ૂકાિાનો સમય મળે અને હિાની િાજબી અિરજિર થઈ શકે

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

