ર ેસ્ટોરાં

MA COVID-19 ચેકર્લસ્ટ
કોમનવે્થના ર્રઓપર્નાંગ પ્લાનના તબક્કા2ની શરૂઆત વખતે રેસ્ટોરાાં આઉટડોર ટે બલ સેવા પૂરી પાડી શકે છે . જો સાવિજર્નક સ્વાસ્્ય ડે ટા સતત સકારાત્મક
પ્રગર્ત થઈ રહી હોવાનાં િશાિવે તો ઇન્ડોર ટે બલ સર્વિસ શરૂ કરવા માટે રેસ્ટોરાાંઓ બાિની તારીખે અને હવે પછીના તબક્કા 2ના આિે શ સધીમાાં માંજૂરી મેળવી
શકશે

સા મા જિ ક અં ત ર

વ્યજિઓ વચ્ચે 6 ફટ
ૂ થી વધુ અંતરની ખાતરી કરો
જ્યારે ઇન્ડોર ટે બલ સર્વિસ માન્ય હોય ત્યારે રેસ્ટોરાાંને આઉટડોર ટે બલ સર્વિસ દ્વારા શક્ય તેટલાં સાંચાલન કરી શકાય તે રીતે પોતાની કામગીરીઓ ગોઠવવા
માટે પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે છે અને ઇન્ડોર ટે બલ સર્વિસ કડકપણે સીર્મત રાખવા માટે ભલામણ કરવામાાં આવે છે , જેથી સામાર્જક અાંતરની
આવશ્યકતાઓનાં અસરકારક પાલન થઈ શકે અને મયાિર્િત જગ્યાઓની અાંિર પ્રવૃર્િઓ સીર્મત કરી શકાય
ગ્રાહકોને બેસવાની બધી જગ્યાઓમાાં ડાઇર્નાંગ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે રેસ્ટોરાાં જે તે ર્વભાગ માટે ના ર્વર્શષ્ટ સામાર્જક અાંતરના ર્નયમોનાં પાલન કરે તે
અર્નવાયિ છે :
• ટે બલો એવી રીતે ગોઠવવાનાાં રહેશ,ે જેથી અન્ય તમામ ટે બલો અને વધ અવરજવરવાળી ટર ાર્િકની જગ્યાઓથી ઓછામાાં ઓછા 6 િૂટનાં અાંતર રહે (િા.ત.
બાથરૂમ, પ્રવેશદ્વારો, ઍર્ઝિટના માગો); જો રક્ષણાત્મક / ર્બનર્છદ્રાળ આડશો કે જે ટે બલો અને વધ અવરજવરવાળા ટર ાર્િકના ર્વસ્તારોથી 6 િૂટ
કરતાાં વધ ઊાંચાઈએ બેસાડે લ ન હોય તેના દ્વારા અલગ કરવામાાં આવેલ હોય (િા.ત. માળખાકીય િીવાલો અથવા પ્લૅર્ઝસ-ગ્લાસ ર્ડવાઇડસિ) તો ટે બલોને
નજીક રાખી શકાશે
• એક ટે બલ પર બેઠેલ પાટીનાં કિ 6 વ્યર્િઓ કરતાાં વધી શકશે નર્હ
• રેસ્ટોરાાં બારમાાં કોઈ ગ્રાહકોને બેસાડી શકશે નર્હ, પરાં ત કોઈ પણ લાગ પડતી ર્બર્્ડાં ગ અને આગ સાંબાંર્ધત સાંર્હતાની આવશ્યકતાઓને આધીન
બારના ર્વસ્તારોની રચના એવી રીતે િરીથી કરી શકાય, જેના કારણે ટે બલની એવી બેઠકોને સમાવી શકાય, જે આ COVID-19 સરક્ષાનાાં ધોરણોમાાં
બધી જગ્યા અને અન્ય આવશ્યકતાઓનાં પાલન કરે
• બધા ગ્રાહકો બેઠેલા હોવા જોઈએ. ઊભેલા ગ્રાહકોને (િા.ત. બાર એર્રયાની આસપાસ) ઇટ-ઇન સર્વિસ આપવાની મનાઈ છે .
• રેસ્ટોરાાં કૅ રી-આઉટ અથવા ર્ડર્લવરી સર્વિસ પૂરી પાડી શકે છે , પરાં ત ટે બલને અલગ કરવા, પાટીની સાઇિ અને આરોગ્ય અાંગેનાાં સરક્ષાનાાં બધાાં ધોરણો
એવા કોઈ પણ ઇન્ડોર કે આઉટડોર ટે બલ સીર્ટાં ગ માટે જાળવવાનાાં રહેશે જે કૅ રી-આઉટ પૅટરન માટે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે
• ખોરાક અને પીણાાંની સેવાઓ માટે કામમાાં ન લેવામાાં આવતી અન્ય તમામ સર્વધાઓ અને ર્વસ્તારો (િા.ત. ડાન્સ ફ્લોર, પૂલ ટે બલ, રમતનાાં મેિાન
વગેર)ે બાંધ કરવાનાાં કે િૂ ર કરવાનાાં રહેશે, જેથી ગ્રાહકોને ભેગા થતાાં અટકાવી શકાય
વ્યર્િઓ (કામિારો, ર્વક્રે તાઓ અને ગ્રાહકો) વચ્ચે 6 િૂટ કે તેથી વધ અાંતરની ખાતરી કરો, ર્સવાય કે તેનાથી કામના પ્રકાર અથવા કામની જગ્યાની
સાંરચનાના કારણે સરક્ષાનાં જોખમ ઊભાં થતાં હોય:
• કામિારો માટે કૉમન અને ભારે અવરજવરવાળા ર્વસ્તારો કે જ્યાાં કામિારો ભેગા થવાની સાંભાવના હોય એવા ર્વસ્તારો બાંધ કરો અથવા િરીથી તેની
સાંરચના સ્પષ્ટ કરો (િા.ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનના ર્વસ્તારો) જેથી 6 િૂટનાં શારીર્રક અાંતર જાળવવાં શક્ય બને; વકિ સ્ટે શનોની ર્ડિાઇન િરીથી બનાવો જેથી
શારીર્રક અાંતર જાળવવાં શક્ય બને (િા.ત. અલગ અલગ ટે બલો, પ્રોસેર્સાંગ લાઇનની કોઈ એક બાજ પર છૂટાછવાયાાં વકિ સ્ટે શન રાખવાાં, ર્ડસ્ટન્સ
માકિ સિનો ઉપયોગ કરો જેથી સ્પેર્સાંગની ખાતરી કરી શકાય, રસોડાના ર્વસ્તાર સર્હત)
• શક્ય હોય તો સાંપકિ ઓછો કરવા માટે િૂટ ટર ાર્િક માટે ર્િશાસૂચક હૉલવે અને પસાર થવાના રસ્તાઓ તૈયાર કરો (િા.ત. રેસ્ટોરાાંમાાં વન-વે પ્રવેશદ્વાર અને
ઍર્ઝિટ). આ નીર્તઓ ર્વશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખાય એવાાં પાર્ટયાાં મૂકો
• સામાન્ય ર્વસ્તારોમાાં લાાંબા સમય માટે કોઈની હાજરીની મનાઈ િરમાવો (િા.ત. પ્રતીક્ષા માટે ના ર્વસ્તારો, બાથરૂમો) અને ફ્લોર અને પાર્ટયાાં પર ટે પ
અથવા રાં ગ વડે 6 િૂટની જગ્યાના માર્કિં ગ દ્વારા કોમન ર્વસ્તારોમાાં સામાર્જક અાંતર જળવાય તેની ખાતરી કરો
• ગ્રાહકોની સન્મખ આવતા બધા કામિારો (િા.ત. સવિસિ, બસ સ્ટાિ) વગેર ે ગ્રાહકોથી 6 િૂટના અાંતરે ર્વતાવવામાાં આવતા સમયને શક્ય તેટલો ઓછો કરે
સમગ્ર રેસ્ટોરાાંમાાં હલનચલન સીર્મત કરવા અને કામિારોની વચ્ચે સાંપકિ સીર્મત કરવા માટે જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં કામિારો માટે િાળવવામાાં આવેલા વર્કિં ગ
એર્રયાિ નક્કી કરો (િા.ત. સવિસિને ચોક્કસ ક્ષેત્રો િાળવવાાં)
છૂટાછવાયાાં કામનાાં સમયપત્રકો અને સ્ટાિનાાં ભોજન અને ર્વરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહિમ વ્યર્િઓની સાંખ્ યાનાં ર્નયમન
કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 િૂટનાં શારીર્રક અાંતર જળવાય તેની ખાતરી કરો
એક સમયે એકથી વધ વ્યર્િ દ્વારા સીર્મત જગ્યાઓના ઉપયોગને શક્ય તેટલો ઓછો કરો (િા.ત. ર્લફ્ટ, વાહનો)
જ્યાાં વ્યર્િ રોગ અથવા ર્વકલાાંગતાના કારણે િે સ કવર્રાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય તે ર્સવાય બધા ગ્રાહકો અને કામિારો માટે બધા જ સમયે િે સ કવર્રાં ગ
આવશ્યક કરવાં
જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં બાંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનકૂ લનમાાં સધારો કરો (િા.ત., બારણાાં અને બારીઓ ખોલો)
ટે બલો પર બેઠેલા હોવા િરર્મયાન ગ્રાહકો િે સ કવર્રાં ગ િૂ ર કરી શકે છે

આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
બધા કામિારો પોતાના હાથ અવારનવાર ધએ તે જરૂરી છે અને ટે બલ સવિસિ પ્રત્યેક ટે બલ પર સેવા આપવાની વચ્ચે પોતાના હાથ
ધએ અને હેન્ડ સૅર્નટાઇિર લગાડે તે જરૂરી છે
સાબ અને નળના પાણી સર્હત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સર્વધાઓની 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 આધાર્રત હેન્ડ
સૅર્નટાઇિસિનો ર્વક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથેનાાં આ્કોહૉલ આધાર્રત સૅર્નટાઇિસિ પ્રવેશદ્વાર, ઍર્ઝિટ અને ભોજનના ર્વસ્તારમાાં
ઉપલબ્ધ કરાવવાાં જોઈએ
જે તે ર્વભાગ માટે ના ર્વર્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની ર્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

ર ેસ્ટોરાં

MA COVID-19 ચેકર્લસ્ટ
આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
કાયિસ્થળના સ્થાને કામિારોને પૂરતી ક્લીર્નાંગ પ્રૉડઝ્સ પૂરી પાડો (િા.ત. સૅર્નટાઇિર, ર્ડસઇન્િે ર્ઝટાં ગ વાઇપ્સ)
કામિારો અને ગ્રાહકોને આરોગ્ય અને સરક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અાંગે યાિ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં િે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો
સૅ્િ-સવિ, હાજરી ર્વનાના બૂિે, ટૉર્પાંગ બાર, ર્ડર ન્ક સ્ટે શનો અને અન્ય સામાર્જક સર્વિંગ એર્રયાિ બાંધ રાખવાાં
મસાલાઓ અને તેના જેવાાં ઉત્પાિો (િા.ત. મીઠાં , મરી અને સલાડ ડર ે ર્સાંગ) ટે બલો પર પહેલેથી સેટ કરેલાાં રાખવાાં નર્હ અને ર્સાંગલ
સર્વિંગ પૉશિનમાાં (િા.ત. વ્યર્િગત પૅકેજ કે કપ) અથવા પ્રત્યેક ઉપયોગ વચ્ચે સૅર્નટાઇિ કરાતાાં સર્વિંગ કન્ટે નરોમાાં જ પૂરાાં પાડવાાં
જોઈએ
મેનમાાં નીચેનામાાંથી એક હોવાં જોઈએ: 1) પેપર, એક વખતના ઉપયોગ માટે નાાં મેન જેનો પ્રત્યેક ઉપયોગ બાિ ર્નકાલ કરવાનો
રહેશે, 2) િશાિવવામાાં આવેલ મેન (િા.ત. ર્ડર્જટલ, વ્હાઇટબૉડિ , ચૉકબૉડિ ), 3) ઇલેઝટર ૉર્નક મેન જે ગ્રાહકોનાાં િોન / મોબાઇલ
ર્ડવાઇસ પર જોઈ શકાય
વાસણો અને સ્થળનાાં સેર્ટાં ગ્િ એક વખતના વપરાશ માટે નાાં હોવાાં જોઈએ અથવા પ્રત્યેક ઉપયોગ બાિ તેમને સૅર્નટાઇિ કરવાાં
જોઈએ. વાસણોને રોલ કરવા કે પૅકેજ કરવા જોઈએ. ટે બલો એવી રીતે ર્પ્ર-સેટ કરવા ન જોઈએ, જેથી એઝસપોિરની તક ઓછી
થાય
ટે બલો અને ખરશીઓ પ્રત્યેક સીર્ટાં ગની વચ્ચે સાિ કરવાાં અને સૅર્નટાઇિ કરવાાં જોઈએ

સ્ટાફ અને કામગીરીઓ
કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે આરક્ષણો અથવા કૉલ અહેડ સીર્ટાં ગને પ્રોત્સાહન આપવાં જોઈએ. મેનજ
ે રોએ ખાતરી કરવાની રહેશે કે
ટે બલો માટે રાહ જોતા ડાઇનરોએ કોમન ર્વસ્તારોમાાં ભેગા થવાં ન જોઈએ અથવા લાઇનો બનાવવી ન જોઈએ
સીર્ટાં ગ ઉપલબ્ધ છે અથવા ઑડિ સિ તૈયાર છે એવા ઍલટિ પૂરા પાડવા માટે રેસ્ટોરાાં ગ્રાહકોને બિસિ અથવા અન્ય સાધનો પૂરાાં પાડી
શકશે નર્હ. રેસ્ટોરાાંએ તેને બિલે સ્પશિરર્હત પદ્ધર્તઓ, જેમ કે ઑર્ડયો જાહેરાતો, ટૅ ઝસ્ટ મેસેર્જાં ગ અને ર્નયત ર્વડીયો સ્ક્રીન કે
કાળાાં પાર્ટયાાં પર નોર્ટસો વગેરન
ે ો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

સ્વચ્છતા જાળવવા તથા રોગનાં પ્રસારણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવાયેલાાં અન્ય પગલાાંઓ સર્હત કામિારોને સરક્ષાની અદ્યતન
માર્હતી અને તકે િારીઓ અાંગે તાલીમ પૂરી પાડો, જેમાાં નીચેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે :
• સામાર્જક અાંતર, હાથ ધોવાની ર્ક્રયા, િે સ કવર્રાં ગની આવશ્યકતા તથા યોગ્ય ઉપયોગ
• ગ્રાહકોથી 6 િૂટના અાંતરની અાંિર ર્વતાવવામાાં આવતો સમય શક્ય તેટલો ઓછો કરવા માટે સર્વિંગ માટે ની રીતભાતો બિલવી
• તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાસ સર્હત ઘરે જાતે સ્ક્રીર્નાંગ
• એ બાબત દૃઢ કરવી કે સ્ટાિ ર્બમાર હોય તો કામ પર આવી શકશે નર્હ
• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સારવાર ક્યારે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યર્િઓને વાઇરસના સાંક્રમણ સામે અને વાઇરસના ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાાં મૂકી શકે

રેસ્ટોરાાંના સાંચાલકોએ કામના સ્થળે કલાકો અને ર્શફ્ટમાાં િે રિાર સાથેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, જેથી કામિારો વચ્ચે સાંપકિ બને
તેટલો ઓછો થાય અને પ્રવેશદ્વારો પર ભીડ ઓછી થાય
સાઇટ પર મલાકાતીઓ અને ર્વક્રે તાઓની સાંખ્ યા સીર્મત કરો; ર્શર્પાંગ અને ર્ડર્લવરીની પ્રર્ક્રયાઓ ર્નયત ર્વસ્તારોમાાં પૂરી
કરવામાાં આવવી જોઈએ
જો કામિારોને ર્બમારી જેવાં લાગતાં હોય તો તેઓએ કામ પર આવવાં જોઈએ નર્હ
રેસ્ટોરાાંએ નીચેની બાબતો સર્નર્િત કરીને પ્રત્યેક ર્શફ્ટ પર કામિારોનાં સ્ક્રીર્નાંગ કરવાં જોઈએ:
• કામિાર તાવ (100.3 અને તેથી વધ), ખાાંસી, શ્વાસ ચડવો અથવા ગળામાાં સોજા જેવાાં કોઈ લક્ષણો અનભવી રહ્યા નથી;
• કામિાર COVID-19નાં ર્નિાન થયેલ વ્યર્િ સાથે "ઘર્નષ્ઠ સાંપકિ "માાં આવ્યા નથી. "ઘર્નષ્ઠ સાંપકિ "નો અથિ છે એવા ઘરમાાં રહેવાં જ્યાાં COVID-19 માટે
પૉર્િર્ટવ આવેલી વ્યર્િ રહેતી હોય, એવી વ્યર્િની િે ખભાળ કરવી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉર્િર્ટવ આવ્યો હોય, જેમનો COVID-19 પૉર્િર્ટવ
આવ્યાને 15 ર્મર્નટ કે વધ સમય થયો હોય એવી વ્યર્િથી 6 િીટના અાંતરે હાજર હોવ,ાં અથવા COVID-19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉર્િર્ટવ આવેલ હોય
એવી વ્યર્િને લક્ષણો જણાયાાં હોય તે િરર્મયાન એવી વ્યર્િનાાં સ્રાવો (િા.ત., વાસણો શેઅર કરવાાં, તેમના પર કોઈએ ખાાંસી ખાધી હોય) સાથે સીધા
સાંપકિ માાં આવવાં
• પોતાના ડૉઝટર અથવા સ્થાર્નક સાવિજર્નક સ્વાસ્્ય અર્ધકારી દ્વારા સ્વ-એકાાંતવાસ અથવા ક્વોરન્ટીન થવા માટે કામિારને કહેવામાાં આવ્યાં ન હોય
• જેઓ ર્બમાર હોય અથવા ર્બમારી જેવાં લાગતાં હોય એવા કામિારોને ઘરે મોકલવાના રહેશે.
ર્બમારીનાાં ર્ચહ્નો િશાિવતી કોઈ પણ વ્યર્િને પ્રવેશ માટે મનાઈ િરમાવવામાાં આવી શકે છે
જેઓનો COVID-19 પૉર્િર્ટવ આવ્યો હોય એવા કામિારોને સિાઈ / રોગાણનાશન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે ર્સાંગના હેતઓ માટે
ર્નયોજકને જાણ કરવા માટે આગ્રહ કરો જો ર્નયોજકને કાયિસ્થળ પર પૉર્િર્ટવ કે સ અાંગે જાણ કરવામાાં આવે તો ર્નયોજકે
કાયિસ્થળ જ્યાાં આવેલાં હોય તે જગ્યાના સ્થાર્નક સ્વાસ્્ય બૉડિ (LBOH)ને જાણ કરવી જોઈએ અને કાયિસ્થળ પર સાંભર્વત સાંપકોને
ટર ે સ કરવા માટે તેઓની સાથે કામ કરવાનાં રહેશે અને કામિારોને એકાાંતવાસ અને સૅ્િ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સલાહ આપશે
કામિારોને જાણ કરવી કે જો તેઓનો કોર્વડ-19 ટે સ્ટ પૉર્િર્ટવ આવે (તેઓને ઘરે એકાાંતવાસમાાં રાખવા જોઈએ) અથવા COVID19 ધરાવતી કોઈ વ્યર્િના નજીકના સાંપકિ માાં આવ્યા હોવાનાં જાણવા મળે તો તેઓ કામ કરી શકશે નર્હ (તેઓને ઘરે ક્વોરન્ટીન
કરવા જોઈએ)
જે તે ર્વભાગ માટે ના ર્વર્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની ર્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

ર ેસ્ટોરાં

MA COVID-19 ચેકર્લસ્ટ
સ્ટાફ અને કામગીરીઓ
કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
માગિિશિન અનસાર અને / અથવા LBOHની ર્વનાંતી પર અન્ય સ્ટાિના પરીક્ષણની ભલામણ કરવામાાં આવી શકે છે . સરકારી
ર્નિે શોમાાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માર્હતી અને સરક્ષાનાાં સાંબાંર્ધત પગલાાંઓ અાંગે કામિારો અને ગ્રાહકોને
નોર્ટસ પોસ્ટ કરવી
કોમનવે્થના કાયિસ્થળ પર સરક્ષાના િરર્જયાત ધોરણોમાાં આપેલી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની માર્હતી અને સરક્ષાનાાં
સાંબાંર્ધત પગલાાંઓ અાંગે કામિારો અને ગ્રાહકોને નોર્ટસ પોસ્ટ કરવી
પ્રત્યેક ર્શફ્ટ માટે હવાલો સાંભાળતી વ્યર્િને (105 CMR 590) આ િસ્તાવેજમાાં આપેલા ર્નિે શોના અમલીકરણ પર નજર રાખવા
માટે િાળવો
રેસ્ટોરાાંને બહાર ભોજનની જગ્યા વધારવાની અનમર્ત આપવામાાં આવે છે , જેમાાં જ્યાાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાાં તથા જ્યાાં
મ્યર્નર્સપાર્લટીની માંજૂરી મેળવેલી હોય ત્યાાં ચોક અને પાર્કિં ગ લૉટનો પણ સમાવેશ થાય છે
ર્રિવેશન લેવા િરર્મયાન અને જ્યારે વૉક-ઇન ગ્રાહકોને બેસાડતી વખતે રેસ્ટોરાાંએ સાંભર્વતપણે સાંપકિ ટર ે સ કરવા માટે પાટીમાાંની
કોઈ વ્યર્િનો િોન નાંબર પોતાની સાથે રાખવો જોઈએ
વ્યર્િ-વ્યર્િ વચ્ચે આિાનપ્રિાન ઓછાં કરવા માટે જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં ટે કનૉલર્જકલ ઉપાયોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપો
(િા.ત., સાંપકિ રર્હત ચૂકવણી, મોબાઇલ ઑડિ ર્રાં ગ, સીર્ટાં ગ માટે આગમન પર ટૅ ઝસ્ટ મેસજ
ે )
સેન્ટસિ િૉર ર્ડસીિ કન્ટર ોલના અનસાર જેઓના પર ર્વર્શષ્ટપણે COVID-19નાં વધ જોખમ (િા.ત. ઉાંમર અથવા પહેલેથી હોય એવા
રોગને કારણે) હોય એવા કામિારોને ઘરે રહેવા માટે અથવા કામની સોાંપણીની વૈકર્્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે આગ્રહ કરવામાાં
આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે શાંકાસ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપકિ અાંગે ર્નયોજકને જાણ
કરવા માટે કામિારોને ભારે આગ્રહ કરવામાાં આવે છે

સફાઈ અને રોગાણુનાશન
આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી
રેસ્ટરૂમોમાાં સામાન્યપણે સ્પશિવામાાં આવતી સપાટીઓ (િા.ત. ટૉઇલેટ સી્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, ર્સાંક, પેપર ટવાલ
ર્ડસ્પેન્સર, સોપ ર્ડસ્પેન્સર)ને અવારનવાર અને CDCના ર્નિે શો અનસાર સાિ કરો
જેમાાં તારીખ, સમય અને સિાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સિાઈની નોાંધવહીઓ રાખો
બહ અવરજવર થતી હોય એવા ર્વસ્તારો અને બહ સ્પશિ થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં અવારનવાર રોગાણનાશનની પ્રર્ક્રયા કરો
(િા.ત. બારણાનાાં નૉબ, ર્લફ્ટનાાં બટન, િાિરા)
ઘરની પાછળના ભાગે સિાઈ / રોગાણનાશન વધારવા માટે ની કાયિપ્રણાલીઓનો અમલ કરો. ર્ડસઇન્િે ઝટન્્સનો ઉપયોગ કરતી
વખતે ખોરાકનો સાંપકિ થતો હોય એવી બધી સપાટીઓને ટાળો. ખોરાકનો સાંપકિ થતો હોય એવી સપાટીઓને આવી સપાટીઓ
માટે માંજૂર કરાયેલ સૅર્નટાઇિરનો ઉપયોગ કરતાાં પહેલાાં સાિ કરવી જોઈએ અને સૅર્નટાઇિ કરવી જોઈએ. ખોરાકનો સાંપકિ ન
થતો હોય એવી સપાટીઓને અવારનવાર સાિ કરવી જોઈએ

કામિાર, પૅટરન અથવા ર્વક્રે તાના અનમાર્નત અથવા વાસ્તર્વક પૉર્િર્ટવ COVID-19 કે સની ર્સ્થર્તમાાં 24 કલાક માટે રેસ્ટોરાાંને
તાત્કાર્લકપણે બાંધ કરવી જોઈએ અને ત્યારબાિ િરીથી ખોલતાાં પહેલાાં હાલના CDCના ર્નિે શો અનસાર સાિ કરવી જોઈએ અને
ર્ડસઇન્િે ઝટ કરવી જોઈએ

જે તે ર્વભાગ માટે ના ર્વર્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધારાની ર્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

