થિએટસસ અને પરફોમસન્સનાાં સ્િળો

MAનાં સરુ ક્ષાનાં ધોરણો
િબક્કા 3ના પગલા 1માં માિ આઉટડોર થિએટર્સ અને પરફોમસન્ર્નાં સ્ક્િળો અને ઇન્ડોર મ ૂવી થિએટર્સ જ ફરીિી ખ ૂલી શકશે. ડ્રાઇવ-ઇન મ ૂવી થિએટર્સ માટે ારી કરાયેલ
થનિે શો હેઠળ ડ્રાઇવ-ઇન મ ૂવી થિએટર્સ ર્ંચાલન કરવાનુ ં ચાલુ રાખી શકશે. અન્ય ઇન્ડોર થિએટર્સ અને પરફોમસન્ર્નાં સ્ક્િને હવે પછી આવિા આિે શ હેઠળ ખ ૂલવાની મંજૂરી મળે
નદહ ત્યાં સુધી િે બંધ રહે િે અથનવાયસ છે .
િબક્કો 4 ન આવે ત્યાં સુધી થવશાળ ક્ષમિા ર્ાિેના પ્રર્ંગનાં સ્ક્િળો બંધ જ રહે િે અથનવાયસ છે . િેમાં ગ્ર ૂપ અિવા િશસકોની રમિો, મનોરં જન, વ્યાપાર અને ર્ાંસ્ક્કૃથિક કાયસરમો
માટે વપરાિાં નીચેનાં ર્દહિનાં સ્ક્િળોનો ર્માવેશ િાય છે :
• મેિાનો, અરે ના અને બૉલપાકસ
• પ્રિશસન અને કન્વેન્શન હૉલ

ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
ઇન્ડોર મ ૂવી થિએટર્સ ગ્રાહકોના પ્રવેશ અને ઍક્ઝિટ પર નજર રાખે અને હાજર વ્યક્ઝિઓની ર્ંખ્યા બધા ર્મયે નીચે પ્રમાણે મયાસદિિ રાખે િે
અથનવાયસ છે :

સામાજીક
અંતર

• મ્યુથનથર્પલ બબલ્ડિંગ થવભાગ અિવા અન્ય મ્યુથનથર્પલ રે કૉડસ હો્ડર ર્ાિે રે કૉડસ પર હોય એવી કબ્જાની પરથમટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે
િે જગ્યામાં મહત્તમ માણર્ો રહી શકે િે અંગે પ્રત્યેક વ્યક્ઝિગિ થિએટર અિવા સ્ક્રીથનિંગ રૂમમાં હાજર વ્યક્ઝિઓની મહત્તમ ક્ષમિાના
40% જેટલા લોકો જ અને ક્યારે ય પણ 25િી વધુ વ્યક્ઝિઓ હાજર રહી શકશે નદહ
• જેના માટે હાજર વ્યક્ઝિઓની મયાસિા અંગેની કોઈ મંજૂરી રે કૉડસ પર ન હોય એવાં સ્ક્િળો ઍઝર્ેથર્બલ સ્ક્પેર્ના 1,000 ચોરર્ ફીટ િીઠ 8
વ્યક્ઝિઓને અને વધુમાં વધુ 25 વ્યક્ઝિઓને એક બંધ, ઇન્ડોર જગ્યામાં મંજૂરી આપી શકશે
પ્રત્યેક આઉટડોર સ્ક્િળ ગ્રાહકૂની ઍન્રી અને ઍક્ઝિટ પર નજર રાખે િે જરૂરી બનશે અને મ્યુથનથર્પલ બબલ્ડિંગ અિવા અન્ય મ્યુથનથર્પલ રે કૉડસ
ધારક ર્ાિે રે કૉડસ પર હોય એવી હાજર વ્યક્ઝિઓની માન્ય ર્ંખ્યામાં નોંધ્યા પ્રમાણે સ્ક્િળ પર હાજર વ્યક્ઝિઓની મહત્તમ ર્ંખ્યાના 25% સુધી જ
હાજર વ્યક્ઝિઓની ર્ંખ્યા મયાસદિિ રાખવાની રહેશે, પરં ત ુ કોઈ પણ ર્ંજોગોમાં આ સ્ક્િળ 100િી વધુ વ્યક્ઝિઓને પ્રવેશ આપશે નદહ
ઇન્ડોર અને આઉટડોર સ્ક્િળો માટે હાજર બધી વ્યક્ઝિઓની ર્ંખ્યા અને ગણિરીમાં ગ્રાહકો, કામિારો અને અન્ય કોઈ પણ હાજર વ્યક્ઝિઓનો
ર્માવેશ કરવાનો રહેશે
6 ફૂટનુ ં ર્ામાજજક અંિર ાળવવા થવશે અને અંિર ાળવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રૂમમાં પ્રવેશ ન કરવાની જરૂદરયાિ થવશે સ્ક્પષ્ટ િે ખાય એવુ ં
પાદટયુ ં પોસ્ક્ટ કરો
જેઓ પ્રવેશવા માટે બહાર રાહ જોિા ઊભા હોય એવા ગ્રાહકો માટે 6 ફૂટના અંિરની ખાિરી કરવા માટે સ્ક્િળોએ બબલ્ડિંગની બહાર માકસ ર્સ મ ૂકવાં
અથનવાયસ છે
જયાં શક્ય હોય ત્યાં વ્યક્ઝિઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુન ુ ં અંિર રહે િેની ખાિરી કરો:
• કામિાર માટેની ર્ામાન્ય જગ્યાઓ અને જયાં કામિારો ભેગા િવાની ર્ંભાવના હોય એવા ગીચ થવસ્ક્િારો બંધ કરો અિવા ફરીિી િેની
રચના કરો (િા.િ., બ્રેક રૂમ, ભોજનના થવસ્ક્િારો, બૅકસ્ક્ટેજ થવસ્ક્િારો) જેિી ર્ામાજજક અંિર ાળવી શકાય
• જે વકસ સ્ક્ટેશનો વચ્ચે જગ્યા રાખી ન શકાય િેમને અલગ કરવા માટે દફબિકલ પાદટિશન હોવાં જોઈએ (પાદટિશન ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટ
ઊંચાં હોવાં જોઈએ)
• જયાં શક્ય હોય ત્યાં દટકીટ સ્ક્ટેશનો માટે ભૌથિક આડશો બેર્ાડો, અન્યિા જયાં શક્ય ન હોય ત્યાં 6 ફૂટનુ ં અંિર ાળવો
• ગ્રાહકોને 6 ફૂટ દૂ ર રહેવાનો આગ્રહ કરવા માટે િે ખાય એવા ર્ોથશયલ દડસ્ક્ટક્ન્ર્િંગનાં માકસ ર બેર્ાડો (િા.િ., લાગુ પડતુ ં હોય િો ઉપકરણ
માટે લાઇન, ચેકઆઉટ લાઇનો, રે સ્ક્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇનો)
ર્ંપકસ ઓછો કરવા માટે ફૂટ રાદફક માટે મુલાકાિીઓનો પ્રવાહ થનયંથિિ કરવા માટે દિશાસ ૂચક ગબલયારા િૈયાર કરો (િા.િ. શોમાં વન-વે પ્રવેશદ્વાર
અને ઍક્ઝિટ, વન-વે ગબલયારા). આ નીથિઓ થવશે સ્ક્પષ્ટ રીિે િે ખાય એવાં પાદટયાં મ ૂકો
એક જ ર્મ ૂહમાં ન હોય એવા ગ્રાહકોની વચ્ચે 6 ફૂટનુ ં અંિર સુથનથિિ કરવા માટે બેઠક થવસ્ક્િારોની ફરીિી રચના કરવી
• એક ગ્રાહક મનોરં જન થવસ્ક્િાર અિવા બેઠક થવસ્ક્િારની ર્ૌિી નજીકની હિિી બીા ગ્રાહક મનોરં જન અિવા બેઠક થવસ્ક્િારની અન્ય હિ
સુધીનુ ં અંિર માપવુ ં જોઈએ
• આ માટે બેઠકોની અન્ય પ્રત્યેક હરોળને બ્જલૉક કરવાની િિા હરોળોમાં છૂટીછવાયી બેઠકો રાખવાની જરૂર પડી શકે છે
ર્ાિે હાજરી આપિા હોય એવા ગ્ર ૂપ્ર્ માટે ગ્ર ૂપની ર્ાઇિ વધુમાં વધુ 10 વ્યક્ઝિઓ સુધી મયાસદિિ રાખો
કામિારો માટે છૂટાછવાયાં ભોજન અને થવરામના ર્મય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા િઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્ઝિઓનુ ં થનયમન કરો અને ઓછામાં
ઓછા 6 ફૂટનુ ં શારીદરક અંિર રહે િેની ખાિરી કરો
બધા કામિારો અને ગ્રાહકો માટે ફેર્ કવદરિંગ આવશ્યક બનાવો, થર્વાય કે રોગ અિવા થવકલાંગિાના કારણે િેમ કરવુ ં અસુરબક્ષિ હોય
લાઇવ પફોમર્સની વચ્ચે ઘથનષ્ઠ ર્ંપકસ માટે થવશેષ પ્રોટોકૉ્ર્નુ ં પાલન કરવુ ં જોઈએ:
• જો શક્ય હોય િો પરફોમસન્ર્ િરથમયાન કળાકારોને ફેર્ કવદરિંગ પહેરવાનો આગ્રહ કરો
• કળાકારોએ ઓછામાં ઓછં 6 ફૂટનુ ં અંિર ાળવવુ ં જોઈએ. જેના માટે કળાકારોએ 6 ફૂટિી ઓછા અંિરે નજીક રહેવ ુ ં પડે એવી કોઈ પણ
ૂ ા ર્મયની હોવી જોઈએ
પ્રવ ૃથત્ત શક્ય એટલા ટંક
• જેના માટે લાંબા ર્મય માટે ર્ીધા ર્ંપકસ ની જરૂર પડે એવી પ્રવ ૃથત્તઓ (િા.િ. ઘથનષ્ઠ ર્ંપકસ ર્ાિેનાં દૃશ્યો, લડાઈનાં ર્ીન)િી દૂ ર
રહેવાનો આગ્રહ કરવામાં આવે છે
• પરફોમસન્ર્ પહેલાં, િરથમયાન અને િે પછી કળાકારો અને િશસકોની વચ્ચે ર્ીધા આિાનપ્રિાન પર પ્રથિબંધ મ ૂકો (બૅકસ્ક્ટેજ અને
પરફોમસન્ર્ બાિની મુલાકાિ અને અબભવાિન ર્દહિ)

જે િે થવભાગ માટેના થવથશષ્ટ પ્રોટોકૉ્ર્ની વધારાની થવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

થિએટસસ અને પરફોમસન્સનાાં સ્િળો

MAનાં સરુ ક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
આઉટડોર જીવંિ પરફોમસન્ર્ માટે ગાયન અને બ્રાર્ િિા થવન્ડ ઇન્સ્ક્ુમેન્્ર્ વગાડવાનુ ં ટાળવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે . જેમાં ગાયન અિવા
બ્રાર્ કે થવન્ડ ઇન્સ્ક્ુમેન્્ર્ નો ર્માવેશ િિો હોય એવા પરફોમસન્ર્ માટે ખાર્ અંિરના થનયમો ાળવવા જોઈએ:

સામાજીક
અંતર

• કળાકારો વચ્ચે ઓછામાં ઓછા 10 ફૂટનુ ં અંિર
• કળાકારો અને િશસકોની પ્રિમ હરોળ વચ્ચે ઓછામાં ઓછા 25 ફૂટનુ ં અંિર
િમામ ર્ામાન્યપણે અડવામાં આવિી ભૌથિક વસ્ક્તુઓને ઉપયોગની વચ્ચે ફેંકી િે વી જોઈએ અિવા ર્ૅથનટાઇિ કરવી જોઈએ
કોઈ પણ ર્ૅ્ફ-ર્વસ રૅ ઝર્ અિવા આ ર્ામગ્રી માટેનાં પાિોને દૂ ર કરવાં જોઈએ અને િેને બિલે બધી વસ્ક્તુઓ વ્યક્ઝિગિપણે કમસચારીઓ દ્વારા
વ્યક્ઝિગિ રીિે આપવામાં આવવી જોઈએ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સ્ક્િળોને CDC દ્વારા આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ઊંચા જોખમ હેઠળની વસ્ક્િી માટેના થવથશષ્ટ કલાકો કે અન્ય વર્વાટ આપે િે માટે પ્રોત્ર્ાહન
આપવામાં આવે છે
ચ ૂકવણીની ર્ંપકસ રદહિ પદ્ધથિઓ અને / અિવા દડજજટલ દટદકદટિંગ માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
જયાં શક્ય હોય ત્યાં ર્ામાન્યપણે અડવામાં આવિી ભૌથિક વસ્ક્તુઓ (જેમ કે મેન ુ અને પ્લેબબ્ર્)ને બિલે ઇલેઝરૉથનક ર્ંસ્ક્કરણો અિવા નો-ટચ
દડર્પ્લેના ઉપયોગ માટે આગ્રહ રાખો.

અન્ય કામિાર દ્વારા ઉપયોગ પ ૂવે ર્દહયારા ઉપકરણને દડર્ઇન્ફેઝટ કરો
જયાં શક્ય હોય ત્યાં ર્ાબુ અને નળના પાણી ર્દહિ ર્ાઇટ પર હાિ ધોવાની સુથવધા ર્રળિાિી મળી શકે િેની ખાિરી કરો અને વારં વાર હાિ
ધોવાનો આગ્રહ કરો; ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ ર્ાિે આ્કોહૉલ આધાદરિ હેન્ડ ર્ૅથનટાઇિર્સનો થવક્પ િરીકે ઉપયોગ િઈ શકે
કાયસસ્ક્િળના સ્ક્િાને કામિારોને પ ૂરિી ઝલીથનિંગ પ્રૉડઝ્ર્ પ ૂરી પાડો (િા.િ. ર્ૅથનટાઇિર, દડર્ઇન્ફેલઝટિંગ વાઇપ્ર્)

આરોગ્ય

પ્રોટૉકોલ્સ

ઓછામાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ ર્ાિેનાં આ્કોહૉલ આધાદરિ હેન્ડ ર્ૅથનટાઇિર્સ પ્રવેશદ્વાર, ઍક્ઝિટ અને ર્મગ્ર ફ્લોર એદરયાિમાં કામિારો,
પરફોમસર્સ અને ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્જધ કરાવવાં જોઈએ
કળાકારો ર્દહિ કામિારોની વચ્ચે ઉપકરણો અને પુરવઠો શેઅર કરવાનુ ં ટાળો
ગ્રાહકો અને કામિારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષાના પ્રોટોકૉ્ર્ અંગે યાિ કરાવવા માટે ર્મગ્ર ર્ાઇટમાં િે ખાય એવી રીિે પોસ્ક્ટરો મ ૂકો
ઉપયોગોની વચ્ચે ર્ૅથનટેશન થવના ગ્રાહક કે કામિાર દ્વારા ઉપકરણને પરસ્ક્પર સ્ક્પશસ કરવા પર પ્રથિબંધ મ ૂકો
િશસકોએ પરફોમસન્ર્ િરથમયાન બેઠેલા હોવા િરથમયાન ફેર્ કવદરિંગ પહેરવાં જોઈએ, થર્વાય કે થવકલાંગિા અિવા રોગને કારણે િેમ કરવુ ં
અસુરબક્ષિ હોય

સ્ક્વચ્છિા ાળવવા િિા રોગનુ ં પ્રર્ારણ ઘટાડવાના ઉદ્દે શ્યિી લેવાયેલાં અન્ય પગલાંઓ ર્દહિ કામિારોને સુરક્ષાની અદ્યિન માદહિી અને
િકેિારીઓ અંગે િાલીમ પ ૂરી પાડો, જેમાં નીચેનાનો પણ ર્માવેશ િાય છે :
• ર્ામાજજક અંિર, હાિ ધોવાની દરયા, ફેર્ કવદરિંગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• િાપમાન અિવા લક્ષણોની િપાર્ ર્દહિ ઘરે ાિે સ્ક્રીથનિંગ

સ્ટાફ અને
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• બબમાર હો િો કામ પર ન આવવાનુ ં મહત્ત્વ
• જો લક્ષણો િીવ્ર બને િો િબીબી ર્ારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેિી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્ઝિઓને વાઇરર્ના ર્ંરમણ ર્ામે અને વાઇરર્ના ગંભીર કેર્િી ગ્રસ્ક્િ િવાના જોખમમાં મ ૂકી શકે
સ્ક્િળોએ નીચેની બાબિો સુથનથિિ કરીને પ્રત્યેક થશફ્ટ પર કામિારોનુ ં સ્ક્રીથનિંગ કરવુ ં જોઈએ:
• કામિાર િાવ (100.0 અને િેિી વધુ) અિવા ટાઢ, ખાંર્ી, શ્વાર્ ચડવો, ગળામાં ર્ોજો, િાક, માિાનો દુખાવો, સ્ક્નાયુ/શરીરનો દુખાવો,
નાક િિડવુ/નાક
ં
ામ િવુ,ં સ્ક્વાિ કે ગંધની ક્ષમિા નવેર્રિી જવી અિવા ઊબકા, ઊલટી કે િાડા જેવાં કોઈ લક્ષણો અનુભવિા ન
હોય
• કામિાર COVID-19નુ ં થનિાન િયેલ વ્યક્ઝિ ર્ાિે "ઘથનષ્ઠ ર્ંપકસ "માં આવ્યા ન હોય. "ઘથનષ્ઠ ર્ંપકસ "નો અિસ છે એવા ઘરમાં રહેવ ુ ં જયાં
COVID-19 માટે પૉબિદટવ આવેલી વ્યક્ઝિ રહેિી હોય, એવી વ્યક્ઝિની િે ખભાળ કરવી જેનો COVID-19 ટેસ્ક્ટ પૉબિદટવ આવ્યો હોય,
જેમનો COVID-19 પૉબિદટવ આવ્યાને 15 થમથનટ કે વધુ ર્મય િયો હોય એવી વ્યક્ઝિિી 6 ફીટના અંિરે હાજર હોવુ,ં અિવા COVID19નો જેમનો ટેસ્ક્ટ પૉબિદટવ આવેલ હોય એવી વ્યક્ઝિને લક્ષણો જણાયાં હોય િે િરથમયાન એવી વ્યક્ઝિનાં સ્રાવો (િા.િ., વાર્ણો શેઅર
કરવાં, િેમના પર કોઈએ ખાંર્ી ખાધી હોય) ર્ાિે ર્ીધા ર્ંપકસ માં આવવુ ં
• પોિાના ડૉઝટર અિવા સ્ક્િાથનક ર્ાવસજથનક સ્ક્વાસ્ક્્ય અથધકારી દ્વારા સ્ક્વ-એકાંિવાર્ અિવા ઝવોરન્ટીન િવા માટે કામિારને કહેવામાં
આવ્યુ ં ન હોય
• ઉપરના માપિં ડો પ ૂરા કરવામાં થનષ્ફળ જિા કામિારોને ઘરે મોકલવાના રહેશે
બધા કામિારોમાં ર્ંપકસ ઓછો કરવા અને ઍન્રી પૉઇન્ટ પર ગીચિા ઓછી કરવા માટે કાયસસ્ક્િળનાં કલાકો અને થશફ્્ર્માં ફેરફારો કરો (થવથવધ
ર્મયપિકો અિવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્ક્િાન ર્ાિે કામ કરિી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)

જે િે થવભાગ માટેના થવથશષ્ટ પ્રોટોકૉ્ર્ની વધારાની થવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

થિએટસસ અને પરફોમસન્સનાાં સ્િળો

MAનાં સરુ ક્ષાનાં ધોરણો
ફરજિયાત
સરુ ક્ષાનાાં ધોરણો
હાલમાં કામના કલાકો થર્વાય ર્ૅથનટેશન અને ર્ફાઈ શક્ય બનાવવા માટે સ્ક્િળોએ કામકાજના કલાકો ાળવવા જોઈએ
ર્ાઇટ પર મુલાકાિીઓ અને ર્થવિર્ પ્રોવાઇડર્સની ર્ંખ્યા ર્ીથમિ કરો; થશથપિંગ અને દડબલવરીની પ્રદરયાઓ થનયિ થવસ્ક્િારોમાં પ ૂરી કરવામાં આવવી
જોઈએ
ર્ંભથવિ કૉન્ટેઝટ રેથર્િંગ શક્ય બનાવવા માટે કામિારો અને મુલાકાિીઓની નોંધવહી ાળવો (નામ, િારીખ, ર્મય, ર્ંપકસ ની માદહિી)
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બધા કલાકારો અને કાયસકરોએ કોમનવે્િના current out-of-state travel order નુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે. વધુમાં, થનયોઝિાઓને ાહેર
આરોગ્ય થવભાગ દ્વારા ારી કરવામાં આવેલા કોથવડ-19 ના નીચા જોખમ ધરાવિા રાજયોની સ ૂબચ થર્વાયના અન્ય સ્ક્િળોએ વ્યવર્ાય
ર્ંબથં ધિ મુર્ાફરીને બબનજરૂરી મંજૂરી આપવાનુ ં ભારપ ૂવસક ટાળવાની ર્લાહ આપવામાં આવે છે . થનયોઝિાઓ કે જેઓ િેવા રાજયોના પ્રવાર્
માટે થનયોઝિા દ્વારા ચુકવણી અિવા રીઇમ્બર્સ દ્વારા મંજૂરી આપે છે િેમણે િેમના કમસચારીઓ આ હક
ુ મનુ ં પાલન કરે િેની ખાિરી કરવા
પગલાં લેવા જોઈએ. થનયોઝિાઓને આ ર્ાિે થવનંિી પણ કરવામાં આવે છે કે િેમના કમસચારીઓને પોિાના મનોરં જન માટે કોથવડ-19 ના
નીચા જોખમ ધરાવિા રાજયોની સ ૂબચમાં ર્ામેલ ન હોય િેવા અન્ય સ્ક્િળોએ મુર્ાફરી ન કરવા માટે ભારપ ૂવસક સ ૂબચિ કરે .
જો કામિારોને બબમારી જેવુ ં લાગતુ ં હોય િો િેઓ કામ પર આવી શકશે નદહ
જો થનયોજકને કાયસસ્ક્િળ પર પૉબિદટવ કેર્ અંગે ાણ કરવામાં આવે િો થનયોજકે કાયસસ્ક્િળ જયાં આવેલ ું હોય િે શહેર અિવા નગરના સ્ક્િાથનક
સ્ક્વાસ્ક્્ય બૉડસ (LBOH)ને ાણ કરવી જોઈએ અને ર્ંભથવિ ર્ંપકોને એકાંિવાર્ અને ર્ૅ્ફ-ઝવોરન્ટીન કરવાની ર્લાહ આપવા માટે વાજબીપણે
કરાયેલી થવનંિી પ્રમાણે LBOHને ર્હાયિા કરવી જોઈએ. માગસિશસન અનુર્ાર અને / અિવા LBOHની થવનંિી પર અન્ય કામિારોના પરીક્ષણની
ભલામણ કરવામાં આવે છે
કોમનવે્િના કાયસસ્ક્િળ પર સુરક્ષાના ફરજજયાિ ધોરણોમાં આપેલી રૂપરે ખા પ્રમાણે સ્ક્વાસ્ક્્યની અગત્યની માદહિી અને સુરક્ષાનાં ર્ંબથં ધિ
પગલાંઓ અંગે કામિારો અને ગ્રાહકોને નોદટર્ પોસ્ક્ટ કરવી
થવથવધ ર્મ ૂહોમાં ગ્રાહકોને એકઠા િિા અટકાવવા અને નવા ગ્રાહકો આવે િે પહેલાં પ્રવ ૃથત્તની જગ્યાની ર્ંપ ૂણસ ર્ફાઈ કરવા માટે (િા.િ. બેઠક
થવસ્ક્િારો અિવા ટેબલો) પ્રર્ંગના ર્મય છૂટાછવાયા રાખો (જેમ કે થિએટરના શો)
જયાં િશસકો હરોળમાં ગોઠવાયેલા હોય અિવા અન્ય મોટા ર્મ ૂહોમાં હોય ત્યાં પ્રર્ંગોની વચ્ચે કામિારોએ ર્ંગદઠિ પ્રવેશ અને ઍક્ઝિટ શક્ય
બનાવવા જોઈએ, જેિી ગ્રાહકોને બબનજરૂરી ભેગા િિા ટાળી શકાય
સુથવધાકેન્રોએ બેઠક યોજના થવકર્ાવવી જોઈએ, જેમાં ગ્રાહકો ર્મય પહેલાં જગ્યાઓ આરબક્ષિ કરાવી શકે અને જેમાં બ ૂદકિંગ કરનાર પાટીના કિ
પ્રમાણે ફેરફાર િઈ શકે અને યુગલો િિા નાના ર્મ ૂહો અન્ય વ્યક્ઝિઓ/ર્મ ૂહોિી ઓછામાં ઓછં 6 ફૂટનુ ં અંિર ાળવીને ર્ાિે બેર્ી શકે
બેઠક ર્મ ૂહોને એક જ પાટીના ર્ંબથં ધિ કે જોડાયેલ ર્ભ્યો સુધી મયાસદિિ કરવા માટે ગ્રાહકોને સ ૂચના આપો
ર્ાઇટ પરની વધારાની સુથવધાઓ અને ર્ેવાઓ ત્યારે જ ખ ૂલી શકે અને ઑપરે ટ કરી શકે, જયારે િે સુથવધાઓ અિવા ર્ેવાઓને અન્યિા
કોમનવે્િના િબક્કાવાર દરઓપથનિંગ પ્લાન હેઠળ ઑપરે ટ કરવાની મંજૂરી મળી હોય અને ત્યારબાિ સુથવધા કે ર્ેવાને લાગુ પડિા િમામ
ર્ૅઝટરના સુરક્ષાના થવથશષ્ટ પ્રોટોકૉ્ર્ કે જે દરઓપથનિંગ પ્લાનની વેબર્ાઇટ પર ઉપલબ્જધ છે િેન ુ ં પાલન કરે િે અથનવાયસ છે . ઉિાહરણોમાં આનો
ર્માવેશ િાય છે :
• રે સ્ક્ટોરાં/ફૂડ ર્થવિર્: રે સ્ક્ટોરાંના લેટેસ્ક્ટ થનિે શોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે
• ભેટની દુકાનો: દરટેઇલ માટેના લેટેસ્ક્ટ થનિે શોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે
• કળાકારનાં વાળ અને મેક-અપ: ઘથનષ્ઠ ર્ંપકસ િિો હોય એવા વ્યાપારના લેટેસ્ક્ટ થનિે શોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે
પગલા 1માં ફૂડ ર્થવિર્ માિ બહારના સ્ક્િળોએ જ માન્ય છે
લૉબીિની ફરીિી રચના કરો, જેિી શો પહેલાં, િરથમયાન અને પછી ગ્રાહકોને ભેગા િિાં ટાળી શકાય
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જયાં શક્ય હોય ત્યાં ઓવરલૅપ ઓછો કરવા માટે કામિારની ગથિથવથધઓ અલગ-અલગ વકસ િોન પ ૂરિી મયાસદિિ રાખો
ર્ેન્ટર્સ ફૉર દડર્ીિ કન્રોલના અનુર્ાર જેઓના પર થવથશષ્ટપણે COVID-19નુ ં જોખમ (િા.િ. ઉંમર અિવા પહેલેિી હોય એવા રોગને કારણે) હોય
એવા કામિારોને ઘરે રહેવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
લક્ષણોની સ્ક્વ-ઓળખ કરવા માટે અિવા ાણીિા કે શંકાસ્ક્પિ COVID-19 કેર્ની કોઈ પણ નજીકના ર્ંપકસ અંગે થનયોજકને ાણ કરવા માટે
કામિારોને ભારે આગ્રહ કરવામાં આવે છે
ુ માટે ઑદફર્ના થનયોજકને
જેઓનો COVID-19 પૉબિદટવ આવ્યો હોય એવા કામિારોને ર્ફાઈ / રોગાણુનાશન અને કૉન્ટેઝટ રેથર્િંગના હેતઓ
માદહિી આપવા માટે આગ્રહ કરો
જયાં શક્ય હોય ત્યાં આગોિરા દરિવેશન અને દડજજટલ દટદકદટિંગનો આગ્રહ રાખો
પરફોમસન્ર્ના ર્મયને મયાસદિિ કરવા અને લોકોને ભેગા િિા િિા અન્ય લોકો ર્ાિે નજીકનો ર્ંપકસ ટાળવા માટે થવરામ રાખવાનુ ં ટાળવુ ં જોઈએ

સફાઈ અને

ુ ાશન
રોગાણન

ૂ હોય િો વધુ વખિ)
ર્ાઇટની અવારનવાર ર્ફાઈ અને રોગાણુનાશનની પ્રદરયા કરો (ઓછામાં ઓછો રોજ એક વખિ અને અનુકળ
જેમાં િારીખ, ર્મય અને ર્ફાઈના વ્યાપનો ર્માવેશ િિો હોય એવી ર્ફાઈની નોંધવહીઓ રાખો
બહુ અવરજવર િિી હોય એવા થવસ્ક્િારો અને બહુ સ્ક્પશસ િિો હોય એવી ર્પાટીઓમાં અવારનવાર રોગાણુનાશનની પ્રદરયા કરો (િા.િ. બારણાનાં
નૉબ, બાિરૂમો, ર્ી્ર્, દટદકટ કાઉન્ટર્સ, સ્ક્ટાફ બ્રેક રૂમો)
કોઈ પૉબિદટવ કેર્ આવે િેવી ક્સ્ક્િથિમાં હાલના CDC થનિે શો અનુર્ાર ઊંડી ર્ફાઈ અને રોગાણુનાશન કરવા માટે ર્ાઇટ બંધ કરો
બેઠક થવસ્ક્િારો અને અન્ય કોઈ પણ પારસ્ક્પદરક રીિે સ્ક્પશસ કરાિી વસ્ક્તુઓને પ્રત્યેક ઉપયોગ બાિ િરિ દડર્ઇન્ફેઝટ કરો. CDCના થનિે શો પ્રમાણે
કોઈ પણ ર્મયે ગ્રાહકોએ એવી વસ્ક્તુઓના ર્ંપકસ માં આવવુ ં ન જોઈએ જેને અન્ય લોકો દડર્ઇન્ફેઝટ કયાસ થવના અડયા હોય
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જયાં શક્ય હોય ત્યાં હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે બારીઓ અને બારણાં ખોલો

જે િે થવભાગ માટેના થવથશષ્ટ પ્રોટોકૉ્ર્ની વધારાની થવગિો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

