અન્યથા આવરી લેવાયેલ ન હોય એવાાં ક્ષેત્રો

MAનાાં સુરક્ષાનાાં ધોરણો
અન્યથા આવરી લેવાયેલ ન હોય એવાાં ક્ષેત્રો મામાટે આ COVID-19 માટે નાાં ક્વક્શષ્ટ ધોરણો તબક્કા 1, તબક્કા 2 અથવા તબક્કા 3ની એવી કોઈ પણ
ઍન્ટરપ્રાઇઝ માટે લઘુત્તમ ધોરણો સ્થાક્પત કરે છે , જેમને ફરીથી વ્યાપાર શરૂ કરવાની પરવાનગી આપવામાાં આવી હોય, પરાં તુ જે તે ક્ષેત્ર માટે COVID-19નાાં
ક્વક્શષ્ટ સુરક્ષાનાાં ધોરણો દ્વારા ખાસ આવરી લેવાયેલ ન હોય. અન્યથા આવરી લેવાયેલ ન હોય એવાાં ક્ષેત્રો માટે આ ક્વક્શષ્ટ ધોરણો ઍન્ટરપ્રાઇઝના માક્લકો અને
સાંચાલકો તથા તે ઍન્ટરપ્રાઇઝ પર કામ કરતાાં કામિારોને ઍન્ટરપ્રાઇઝ ફરીથી ખૂલે ત્યારે COVID-19નો ફે લાવો થવા સામે રક્ષણ આપવામાાં સહાયતા કરવા માટે
સૂચનાઓ પૂરી પાડવા માટે ારી કરવામાાં આવ્યાાં છે .

ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
પ્રત્યેક ઍન્ટરપ્રાઇઝ ગ્રાહકના પ્રવેશ અને ઍક્ઝઝટ પર નજર રાખે તથા નીચેનામાાંથી જે વધારે હોય તે પ્રમાણે ઈમારતમાાં તમામ સમયે હાજર
વ્યક્િઓની સાંખ્ યા મયાાક્િત રાખે તે અક્નવાયા બનશે:

સામાજીક

અાંતર

• મ્યુક્નક્સપલ ક્બક્્ડાં ગ ક્વભાગ અથવા અન્ય મ્યુક્નક્સપલ રેકૉડા હો્ડર સાથે રેકૉડા પર હોય એવી કબ્જાની પરક્મટમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
તે જગ્યામાાં મહત્તમ માણસો રહી શકે તે અાંગે ઈમારતની ક્ષમતાના 50% જેટલા લોકો જ હાજર રહી શકશે

• જેના માટે હાજર વ્યક્િઓની મયાાિા અાંગેની કોઈ માંજૂરી રેકૉડા પર ન હોય એવી ઈમારતો ઍઝસેક્સબલ સ્પેસના 1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ
10 વ્યક્િઓ (સ્ટાફ સક્હત)ને માંજૂરી આપી શકશે
• કોઈ પણ ક્સ્થક્તમાાં ઈમારતની અાંિરની બાંધ જગ્યામાાં 1,000 ચોરસ ફીટ િીઠ 10થી વધુ વ્યક્િઓ હાજર રહી શકશે નક્હ
• તમામ હાજર વ્યક્િઓની સાંખ્ યા અને ગણતરીઓમાાં ગ્રાહકો, સ્ટાફ અને અન્ય કામિારોનો સમાવેશ થશે
જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં વ્યક્િઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુનુાં અાંતર રહે તેની ખાતરી કરો
• કામિાર માટે ની સામાન્ય જગ્યાઓ અને જ્ાાં કામિારો અને ગ્રાહકો ભેગા થવાની સાંભાવના હોય એવા ગીચ ક્વસ્તારો બાંધ કરો અથવા
ફરીથી તેની રચના કરો (િા.ત., કામિારો માટે બ્રેક રૂમ અને ભોજનનાાં ક્ષેત્રો; ગ્રાહકો માટે લૉબી અને વકા સ્ટે શનો) જેથી સામાક્જક અાંતર
ાળવી શકાય
• જે વકા સ્ટે શનો વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુની જગ્યા રાખી ન શકાય તેમને અલગ કરવા માટે ક્ફક્ઝકલ પાક્ટા શન હોવાાં જોઈએ (પાક્ટા શન ઓછામાાં
ઓછા 6 ફૂટ ઊાંચાાં હોવાાં જોઈએ)
• ઍન્ટરપ્રાઇક્ઝાં ગની સન્મુખ આવતા ગ્રાહક માટે ક્વઝ્યુઅલ સોક્શયલ ક્ડસ્ટક્ન્સાંગ માકા સા બેસાડો, જેથી ગ્રાહકોને 6 ફૂટ િૂર રહેવા માટે
પ્રોત્સાહન મળે (િા.ત., ચૂકવણી કરવા માટે ની લાઇનો, રેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇનો) અને જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં ચેકઆઉટ
સ્ટે શનો માટે ભૌક્તક આડશો
• 6 ફૂટનુાં અાંતર સૂચવવા માટે રૂમો અને હૉલવે પર ક્નશાન કરો
કામિારો માટે છૂટાછવાયાાં ભોજન અને ક્વરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્િઓનુાં ક્નયમન કરો અને ઓછામાાં
ઓછા 6 ફૂટનુાં શારીક્રક અાંતર રહે તેની ખાતરી કરો
જ્ાાં વ્યક્િ રોગ અથવા ક્વકલાાંગતાના કારણે ફે સ કવક્રાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય તે ક્સવાય બધા કામિારો અને ગ્રાહકો માટે ફે સ કવક્રાં ગ જરૂર પડે
તે પ્રમાણે આવશ્યક કરવુાં
સાંપકા ઓછો કરવા માટે ફૂટ ટર ાક્ફક માટે મુલાકાતીઓનો પ્રવાહ ક્નયાંક્ત્રત કરવા માટે ક્િશાસૂચક ગક્લયારા તૈયાર કરો (િા.ત. રૂમોમાાં વન-વે
પ્રવેશદ્વાર અને ઍક્ઝઝટ, વન-વે ગક્લયારા). આ નીક્તઓ ક્વશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખાય એવાાં પાક્ટયાાં મૂકો

ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
ચૂકવણીની સાંપકા રક્હત પદ્ધક્તઓ માટે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે
સાબુ અને નળના પાણી સક્હત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સુક્વધાઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કામિારો હાથ વારાં વાર ધોઈ શકે તે માટે તેઓને પૂરતો
સમય મળે તેની ખાતરી કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધાક્રત હેન્ડ સૅક્નટાઇઝસાનો ક્વક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
સમગ્ર કાયાસ્થળમાાં વધુ સ્પશા થતો હોય તેવી જગ્યાઓમાાં ક્નયક્મત સૅક્નટાઇઝે શન પૂરાં પાડયુાં, જેમ કે વકા સ્ટે શનો, ઉપકરણ, સ્રીન, બારણાનાાં નૉબ
અને રેસ્ટરૂમો વગેર ે

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

કાયાસ્થળના સ્થાને કામિારોને પૂરતી ક્લીક્નાંગ પ્રૉડઝ્સ પૂરી પાડો (િા.ત. સૅક્નટાઇઝર, ક્ડસઇન્ફે ક્ઝટાં ગ વાઇપ્સ)
કામિારો અને ગ્રાહકોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અાંગે યાિ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં િે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો

ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથેનાાં આ્કોહૉલ આધાક્રત હેન્ડ સૅક્નટાઇઝસા પ્રવેશદ્વાર અને સમગ્ર ફ્લોર એક્રયાઝમાાં કામિારો તેમજ ગ્રાહકો
માટે ઉપલબ્જધ કરાવવાાં જોઈએ
કામિારોની વચ્ચે ઉપકરણો અને પુરવઠો શેઅર કરવાનુાં ટાળો
અન્ય કામિાર દ્વારા ઉપયોગ પૂવે સક્હયારા ઉપકરણને ક્ડસઇન્ફે ઝટ કરો

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

સ્વચ્છતા ાળવવા તથા રોગનુાં પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવાયેલાાં અન્ય પગલાાંઓ સક્હત કામિારોને સુરક્ષાની અદ્યતન માક્હતી અને
તકે િારીઓ અાંગે તાલીમ પૂરી પાડો, જેમાાં નીચેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે :
• સામાક્જક અાંતર, હાથ ધોવાની ક્રયા, ફે સ કવક્રાં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાસ સક્હત ઘરે ાતે સ્રીક્નાંગ
• ક્બમાર હો તો કામ પર ન આવવાનુાં મહત્ત્વ
• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્િઓને વાઇરસના સાંરમણ સામે અને વાઇરસના ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાાં મૂકી શકે

જે તે ક્વભાગ માટે ના ક્વક્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની ક્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

અન્યથા આવરી લેવાયેલ ન હોય એવાાં ક્ષેત્રો

MAનાાં સુરક્ષાનાાં ધોરણો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
સ્થળો, સુક્વધાકે ન્રોએ નીચેની બાબતો સુક્નક્િત કરીને પ્રત્યેક ક્શફ્ટ પર કામિારોનુાં સ્રીક્નાંગ કરવુાં જોઈએ:
• કામિાર તાવ (100.0 અને તેથી વધુ) અથવા ટાઢ, ખાાંસી, શ્વાસ ચડવો, ગળામાાં સોજો, થાક, માથાનો િુખાવો, સ્નાયુ/શરીરનો િુખાવો,
નાક િિડવુાં/નાક ામ થવુાં, સ્વાિ કે ગાંધની ક્ષમતા નવેસરથી જવી અથવા ઊબકા, ઊલટી કે ઝાડા જેવાાં કોઈ લક્ષણો અનુભવતા ન હોય

સ્ટાફ અને
કામગીરીઓ

• કામિાર COVID-19નુાં ક્નિાન થયેલ વ્યક્િ સાથે "ઘક્નષ્ઠ સાંપકા "માાં આવ્યા ન હોય. "ઘક્નષ્ઠ સાંપકા "નો અથા છે એવા ઘરમાાં રહેવુાં જ્ાાં
COVID-19 માટે પૉક્ઝક્ટવ આવેલી વ્યક્િ રહેતી હોય, એવી વ્યક્િની િે ખભાળ કરવી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉક્ઝક્ટવ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉક્ઝક્ટવ આવ્યાને 15 ક્મક્નટ કે વધુ સમય થયો હોય એવી વ્યક્િથી 6 ફીટના અાંતરે હાજર હોવુાં, અથવા COVID19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉક્ઝક્ટવ આવેલ હોય એવી વ્યક્િને લક્ષણો જણાયાાં હોય તે િરક્મયાન એવી વ્યક્િનાાં સ્રાવો (િા.ત., વાસણો
શેઅર કરવાાં, તેમના પર કોઈએ ખાાંસી ખાધી હોય) સાથે સીધા સાંપકા માાં આવવુાં

• પોતાના ડૉઝટર અથવા સ્થાક્નક સાવાજક્નક સ્વાસ્્ય અક્ધકારી દ્વારા સ્વ-એકાાંતવાસ અથવા ક્વોરન્ટીન થવા માટે કામિારને કહેવામાાં
આવ્યુાં ન હોય
• ઉપરના માપિાં ડો પૂરા કરવામાાં ક્નષ્ફળ જતા કામિારોને ઘરે મોકલવાના રહેશે
બધા કામિારોમાાં સાંપકા ઓછો કરવા અને ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયાસ્થળનાાં કલાકો અને ક્શફ્્સમાાં ફે રફારો કરો (ક્વક્વધ સમયપત્રકો અથવા
છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમો)

જરૂરી હોય તો કૉન્ટે ઝટ ટર ે ક્સાંગ શક્ય બનાવવા માટે કામિારો, ગ્રાહકો અને કામચલાઉ મુલાકાતીઓની નોાંધવહી ાળવો (નામ, તારીખ, સમય,
સાંપકા ની માક્હતી)
જો લાગુ પડતુાં હોય તો, પ્રતીક્ષા માટે ના ક્વસ્તારો બાંધ કરો અને ગ્રાહકની અપોઇન્ટમેન્ટનો સમય ન થાય ત્યાાં સુધી તેઓને બહાર અથવા કારમાાં રાહ
જોવા માટે ની ક્વનાંતી કરો
પ્રતીક્ષાકક્ષ અથવા અન્ય સામાન્ય ક્વસ્તારોમાાં અનાવશ્યક સુક્વધાઓ (સામક્યકો, ગ્રાહક માટે પાણી અથવા કૉફી, ક્લોઝ કોટ રૂમો વગેર)ે િૂર કરો

ઘરમાાં પૂરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓ માટે અને ઘરની અાંિર ઇન્સ્ટૉલેશન અને પ્રૉડઝ્સની ક્ડક્લવરી માટે એવી ક્સ્થક્તમાાં સેવા અથવા ક્ડક્લવરીમાાં
ક્વલાંબ કરો, જો ગ્રાહક એવુાં સૂચવે કે ઘરમાાં સાંભક્વતપણે COVID-19 પૉક્ઝક્ટવ વ્યક્િ છે
જો કામિારોને ક્બમારી જેવુાં લાગતુાં હોય તો તેઓ કામ પર આવી શકશે નક્હ
જો ક્નયોજકને કાયાસ્થળ પર પૉક્ઝક્ટવ કે સ અાંગે ાણ કરવામાાં આવે તો ક્નયોજકે કાયાસ્થળ જ્ાાં આવેલુાં હોય તે શહેર અથવા નગરના સ્થાક્નક
સ્વાસ્્ય બૉડા (LBOH)ને ાણ કરવી જોઈએ અને સાંભક્વત સાંપકોને એકાાંતવાસ અને સૅ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપવા માટે વાજબીપણે
કરાયેલી ક્વનાંતી પ્રમાણે LBOHને સહાયતા કરવી જોઈએ. માગાિશાન અનુસાર અને / અથવા LBOHની ક્વનાંતી પર અન્ય કામિારોના પરીક્ષણની
ભલામણ કરવામાાં આવે છે
કોમનવે્થના કાયાસ્થળ પર સુરક્ષાનાાં ફરક્જયાત ધોરણોમાાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માક્હતી અને સુરક્ષાનાાં સાંબાંક્ધત
પગલાાંઓ અાંગે કામિારો અને ગ્રાહકોને નોક્ટસ પોસ્ટ કરવી
હાલમાાં કામના કલાકો ક્સવાય સૅક્નટે શન અને સફાઈ શક્ય બનાવવા માટે ઍન્ટરપ્રાઇઝે કામકાજના કલાકો ાળવવા જોઈએ

સાઇટ પર મુલાકાતીઓ અને સક્વાસ પ્રોવાઇડસાની સાંખ્ યા સીક્મત કરો; ક્શક્પાંગ અને ક્ડક્લવરીની પ્રક્રયાઓ ક્નયત ક્વસ્તારોમાાં પૂરી કરવામાાં આવવી
જોઈએ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
શક્ય હોય તો સેવા મેળવવા અથવા મટીક્રય્સ આપવા માટે અગાઉથી અપોઇન્ટમેન્ટ ગોઠવવા માટે ગ્રાહકો અથવા બહારના ક્વરે તાઓને આગ્રહ
કરો

જો લાગુ પડતુાં હોય તો, ઍન્ટરપ્રાઇઝને CDC દ્વારા આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ઊાંચા જોખમ હેઠળની વસ્તી માટે ના ક્વક્શષ્ટ કલાકો કે અન્ય વસવાટ
આપે તે માટે પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે છે
સેન્ટસા ફૉર ક્ડસીઝ કન્ટર ોલના અનુસાર જેઓ પર COVID-19નુાં ક્વશેષ સાંકટ હોય એવા કામિારોને ઘરે રહેવા માટે અનુરોધ કરો અથવા ફરજોની
પુન:સોાંપણી કરો, જેથી અન્ય કામિારો અને ગ્રાહકો સાથેનો સાંપકા ઓછો કરી શકાય
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા ાણીતા કે શાંકાસ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપકા અાંગે ક્નયોજકને ાણ કરવા માટે
કામિારોને ભારે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે
જેઓનો COVID-19 પૉક્ઝક્ટવ આવ્યો હોય એવા કામિારોને સફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે ક્સાંગના હેતુઓ માટે ઑક્ફસના ક્નયોજકને
ાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો
જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં ઓવરલૅપ ઓછો કરવા માટે કમાચારીઓની ગક્તક્વક્ધઓ અલગ-અલગ વકા ઝોન પૂરતી મયાાક્િત રાખો

રેસ્ટરૂમોમાાં સામાન્યપણે સ્પશાવામાાં આવતી સપાટીઓ (િા.ત. ટૉઇલેટ સી્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, ક્સાંક, પેપર ટુ વાલ ક્ડસ્પેન્સર, સોપ
ક્ડસ્પેન્સર)ને અવારનવાર અને CDCના ક્નિે શો અનુસાર સાફ કરો

સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રક્રયા કરો (ઓછામાાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)
જેમાાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોાંધવહીઓ રાખો

સફાઈ અને
રોગાણુનાશન

બહુ અવરજવર થતી હોય એવા ક્વસ્તારો અને બહુ સ્પશા થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રક્રયા કરો (િા.ત. બારણાનાાં
નૉબ, રોક્લાંગ કાટા , બાથરૂમ)
કોઈ પૉક્ઝક્ટવ કે સ આવે તેવી ક્સ્થક્તમાાં CDCના ક્નિે શો અનુસાર ઊાંડી સફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે સાઇટ બાંધ કરો
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે બારીઓ અને બારણાાં ખોલો

જે તે ક્વભાગ માટે ના ક્વક્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની ક્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

