ર ેસ્ટોર ાં

MAન ાં સુરક્ષ ન ાં ધોરોો

કોમનવે્થન ર્રઓપર્નાંગ પ્લ નન તબક્ક 2ની શરૂઆત વખતે રેસ્ટોર ાં આઉટડોર ટે બલ સેવ પૂરી પ ડી શકે છે . જો સ વિજર્નક સ્વ સ્્ય ડે ટ સતત સક ર ત્મક પ્રગર્ત થઈ
રહી હોવ નુાં િશ િવે તો ઇન્ડોર ટે બલ સર્વિસ શરૂ કરવ મ ટે રેસ્ટોર ાંઓ બ િની ત રીખે અને હવે પછીન તબક્ક 2ન આિે શ સુધીમ ાં માંજૂરી મેળવી શકશે

ફરજિય ત
સુરક્ષ ન ાં ધોરણો
જ્ય રે ઇન્ડોર ટે બલ સર્વિસ મ ન્ય હોય ત્ય રે રેસ્ટોર ાંને આઉટડોર ટે બલ સર્વિસ દ્વ ર શક્ય તેટલુાં સાંચ લન કરી શક ય તે રીતે પોત ની ક મગીરીઓ ગોઠવવ મ ટે
પ્રોત્સ હન આપવ મ ાં આવે છે અને ઇન્ડોર ટે બલ સર્વિસ કડકપોે સીર્મત ર ખવ મ ટે ભલ મો કરવ મ ાં આવે છે, જેથી સ મ ર્જક અાંતરની આવશ્યકત ઓનુાં
અસરક રક પ લન થઈ શકે અને મય િર્િત જગ્ય ઓની અાંિર પ્રવૃર્િઓ સીર્મત કરી શક ય

સ મ જીક
અાંતર

ગ્ર હકોને બેસવ ની બધી જગ્ય ઓમ ાં ડ ઇર્નાંગ સેવ ઓ પૂરી પ ડવ મ ટે રેસ્ટોર ાં જે તે ર્વભ ગ મ ટે ન ર્વર્શષ્ટ સ મ ર્જક અાંતરન ર્નયમોનુાં પ લન કરે તે
અર્નવ યિ છે:
• ટે બલો એવી રીતે ગોઠવવ ન ાં રહેશ,ે જેથી અન્ય તમ મ ટે બલો અને વધુ અવરજવરવ ળી ટર ર્િકની જગ્ય ઓથી ઓછ મ ાં ઓછ 6 િૂટનુાં અાંતર રહે (િ .ત.
બ થરૂમ, પ્રવેશદ્વ રો, ઍર્ઝિટન મ ગો); જો રક્ષો ત્મક / ર્બનર્છદ્ર ળુ આડશો કે જે ટે બલો અને વધુ અવરજવરવ ળ ટર ર્િકન ર્વસ્ત રોથી 6 િૂટ કરત ાં વધુ
ઊાંચ ઈએ બેસ ડેલ ન હોય તેન દ્વ ર અલગ કરવ મ ાં આવેલ હોય (િ .ત. મ ળખ કીય િીવ લો અથવ પ્લૅર્ઝસ-ગ્લ સ ર્ડવ ઇડસિ) તો ટે બલોને નજીક ર ખી
શક શે
• એક ટે બલ પર બેઠેલ પ ટીનુાં કિ 6 વ્યર્િઓ કરત ાં વધી શકશે નર્હ
• રેસ્ટોર ાં બ રમ ાં કોઈ ગ્ર હકોને બેસ ડી શકશે નર્હ, પરાં તુ કોઈ પો લ ગુ પડતી ર્બર્્ડાં ગ અને આગ સાંબાંર્ધત સાંર્હત ની આવશ્યકત ઓને આધીન બ રન
ર્વસ્ત રોની રચન એવી રીતે િરીથી કરી શક ય, જેન ક રોે ટે બલની એવી બેઠકોને સમ વી શક ય, જે આ COVID-19 સુરક્ષ ન ાં ધોરોોમ ાં બધી જગ્ય અને
અન્ય આવશ્યકત ઓનુાં પ લન કરે
• બધ ગ્ર હકો બેઠેલ હોવ જોઈએ. ઊભેલ ગ્ર હકોને (િ .ત. બ ર એર્રય ની આસપ સ) ઇટ-ઇન સર્વિસ આપવ ની મન ઈ છે.
• રેસ્ટોર ાં કૅ રી-આઉટ અથવ ર્ડર્લવરી સર્વિસ પૂરી પ ડી શકે છે, પરાં તુ ટે બલને અલગ કરવ , પ ટીની સ ઇિ અને આરોગ્ય અાંગેન ાં સુરક્ષ ન ાં બધ ાં ધોરોો એવ
કોઈ પો ઇન્ડોર કે આઉટડોર ટે બલ સીર્ટાં ગ મ ટે જાળવવ ન ાં રહેશે જે કૅ રી-આઉટ પૅટરન મ ટે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે
• ખોર ક અને પીો ાંની સેવ ઓ મ ટે ક મમ ાં ન લેવ મ ાં આવતી અન્ય તમ મ સુર્વધ ઓ અને ર્વસ્ત રો (િ .ત. ડ ન્સ ફ્લોર, પૂલ ટે બલ, રમતન ાં મેિ ન વગેર)ે બાંધ
કરવ ન ાં કે િૂ ર કરવ ન ાં રહેશ,ે જેથી ગ્ર હકોને ભેગ થત ાં અટક વી શક ય
વ્યર્િઓ (ક મિ રો, ર્વક્રે ત ઓ અને ગ્ર હકો) વચ્ચે 6 િૂટ કે તેથી વધુ અાંતરની ખ તરી કરો, ર્સવ ય કે તેન થી ક મન પ્રક ર અથવ ક મની જગ્ય ની સાંરચન ન
ક રોે સુરક્ષ નુાં જોખમ ઊભુાં થતુાં હોય:
• ક મિ રો મ ટે કૉમન અને ભ રે અવરજવરવ ળ ર્વસ્ત રો કે જ્ય ાં ક મિ રો ભેગ થવ ની સાંભ વન હોય એવ ર્વસ્ત રો બાંધ કરો અથવ િરીથી તેની સાંરચન
સ્પષ્ટ કરો (િ .ત., બ્રેક રૂમ, ભોજનન ર્વસ્ત રો) જેથી 6 િૂટનુાં શ રીર્રક અાંતર જાળવવુાં શક્ય બને; વકિ સ્ટે શનોની ર્ડિ ઇન િરીથી બન વો જેથી શ રીર્રક
અાંતર જાળવવુાં શક્ય બને (િ .ત. અલગ અલગ ટે બલો, પ્રોસેર્સાંગ લ ઇનની કોઈ એક બ જુ પર છૂટ છવ ય ાં વકિ સ્ટે શન ર ખવ ાં, ર્ડસ્ટન્સ મ કિ સિનો ઉપયોગ કરો
જેથી સ્પેર્સાંગની ખ તરી કરી શક ય, રસોડ ન ર્વસ્ત ર સર્હત)
• શક્ય હોય તો સાંપકિ ઓછો કરવ મ ટે િૂટ ટર ર્િક મ ટે ર્િશ સૂચક હૉલવે અને પસ ર થવ ન રસ્ત ઓ તૈય ર કરો (િ .ત. રેસ્ટોર ાંમ ાં વન-વે પ્રવેશદ્વ ર અને
ઍર્ઝિટ). આ નીર્તઓ ર્વશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખ ય એવ ાં પ ર્ટય ાં મૂકો
• સ મ ન્ય ર્વસ્ત રોમ ાં લ ાંબ સમય મ ટે કોઈની હ જરીની મન ઈ િરમ વો (િ .ત. પ્રતીક્ષ મ ટે ન ર્વસ્ત રો, બ થરૂમો) અને ફ્લોર અને પ ર્ટય ાં પર ટે પ અથવ
રાં ગ વડે 6 િૂટની જગ્ય ન મ ર્કિં ગ દ્વ ર કોમન ર્વસ્ત રોમ ાં સ મ ર્જક અાંતર જળવ ય તેની ખ તરી કરો
• ગ્ર હકોની સન્મુખ આવત બધ ક મિ રો (િ .ત. સવિસ,િ બસ સ્ટ િ) વગેર ે ગ્ર હકોથી 6 િૂટન અાંતરે ર્વત વવ મ ાં આવત સમયને શક્ય તેટલો ઓછો કરે

સમગ્ર રેસ્ટોર ાંમ ાં હલનચલન સીર્મત કરવ અને ક મિ રોની વચ્ચે સાંપકિ સીર્મત કરવ મ ટે જ્ય ાં શક્ય હોય ત્ય ાં ક મિ રો મ ટે િ ળવવ મ ાં આવેલ વર્કિં ગ
એર્રય િ નક્કી કરો (િ .ત. સવિસિને ચોક્કસ ક્ષેત્રો િ ળવવ ાં)
છૂટ છવ ય ાં ક મન ાં સમયપત્રકો અને સ્ટ િન ાં ભોજન અને ર્વર મન સમય ર ખો, એક જગ્ય એ ભેગ થઈ શકે એવી મહિમ વ્યર્િઓની સાંખ્ ય નુાં ર્નયમન કરો
અને ઓછ મ ાં ઓછ 6 િૂટનુાં શ રીર્રક અાંતર જળવ ય તેની ખ તરી કરો
એક સમયે એકથી વધુ વ્યર્િ દ્વ ર સીર્મત જગ્ય ઓન ઉપયોગને શક્ય તેટલો ઓછો કરો (િ .ત. ર્લફ્ટ, વ હનો)
જ્ય ાં વ્યર્િ રોગ અથવ ર્વકલ ાંગત ન ક રોે િે સ કવર્રાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય તે ર્સવ ય બધ ગ્ર હકો અને ક મિ રો મ ટે બધ જ સમયે િે સ કવર્રાં ગ આવશ્યક
કરવુાં

ભલ મણ કર યેલ શ્રેષ્ઠ રીતભ તો
જ્ય ાં શક્ય હોય ત્ય ાં બાંધ જગ્ય ઓ મ ટે વ ત નુકૂલનમ ાં સુધ રો કરો (િ .ત., બ રો ાં અને બ રીઓ ખોલો)
ટે બલો પર બેઠેલ હોવ િરર્મય ન ગ્ર હકો િે સ કવર્રાં ગ િૂ ર કરી શકે છે
બધ ક મિ રો પોત ન હ થ અવ રનવ ર ધુએ તે જરૂરી છે અને ટે બલ સવિસિ પ્રત્યેક ટે બલ પર સેવ આપવ ની વચ્ચે પોત ન હ થ ધુએ અને હેન્ડ સૅર્નટ ઇિર
લગ ડે તે જરૂરી છે
સ બુ અને નળન પ ોી સર્હત સ ઇટ પર હ થ ધોવ ની સુર્વધ ઓની સરળ પહોાંચ મળે અને ક મિ રો હ થ વ રાં વ ર ધોઈ શકે તે મ ટે તેઓને પૂરતો સમય મળે
તેની ખ તરી કરો; ઓછ મ ાં ઓછ 60% આ્કોહૉલ સ થે આ્કોહૉલ આધ ર્રત હેન્ડ સૅર્નટ ઇિસિનો ર્વક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
ઓછ મ ાં ઓછ 60% આ્કોહૉલ સ થેન ાં આ્કોહૉલ આધ ર્રત સૅર્નટ ઇિસિ પ્રવેશદ્વ ર, ઍર્ઝિટ અને ભોજનન ર્વસ્ત રમ ાં ઉપલબ્ધ કર વવ ાં જોઈએ

આરોગ્ય

ક યિસ્થળન સ્થ ને ક મિ રોને પૂરતી ક્લીર્નાંગ પ્રૉડઝ્સ પૂરી પ ડો (િ .ત. સૅર્નટ ઇિર, ર્ડસઇન્િે ર્ઝટાં ગ વ ઇપ્સ)

પ્રોટૉકોલ્સ

ક મિ રો અને ગ્ર હકોને આરોગ્ય અને સુરક્ષ ન પ્રોટોકૉ્સ અાંગે ય િ કર વવ મ ટે સમગ્ર સ ઇટમ ાં િે ખ ય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો
સૅ્િ-સવિ, હ જરી ર્વન ન બૂિે, ટૉર્પાંગ બ ર, ર્ડર ન્ક સ્ટે શનો અને અન્ય સ મ ર્જક સર્વિંગ એર્રય િ બાંધ ર ખવ ાં
મસ લ ઓ અને તેન જેવ ાં ઉત્પ િો (િ .ત. મીઠુાં , મરી અને સલ ડ ડર ેર્સાંગ) ટે બલો પર પહેલેથી સેટ કરેલ ાં ર ખવ ાં નર્હ અને ર્સાંગલ સર્વિંગ પૉશિનમ ાં (િ .ત.
વ્યર્િગત પૅકેજ કે કપ) અથવ પ્રત્યેક ઉપયોગ વચ્ચે સૅર્નટ ઇિ કર ત ાં સર્વિંગ કન્ટે નરોમ ાં જ પૂર ાં પ ડવ ાં જોઈએ

જે તે ર્વભ ગ મ ટે ન ર્વર્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધ ર ની ર્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

ર ેસ્ટોર ાં

MAન
MAનાં સુ
ાં સુરરક્ષક્ષનનાં ધોરોો
ાં ધોરોો
ફરજિય ત
સુરક્ષ ન ાં ધોરણો
મેનુમ ાં નીચેન મ ાંથી એક હોવુાં જોઈએ: 1) પેપર, એક વખતન ઉપયોગ મ ટે ન ાં મેનુ જેનો પ્રત્યેક ઉપયોગ બ િ ર્નક લ કરવ નો રહેશ,ે 2) િશ િવવ મ ાં આવેલ મેનુ
(િ .ત. ર્ડર્જટલ, વ્હ ઇટબૉડિ , ચૉકબૉડિ ), 3) ઇલેઝટર ૉર્નક મેનુ જે ગ્ર હકોન ાં િોન / મોબ ઇલ ર્ડવ ઇસ પર જોઈ શક ય
વ સોો અને સ્થળન ાં સેર્ટાં ગ્િ એક વખતન વપર શ મ ટે ન ાં હોવ ાં જોઈએ અથવ પ્રત્યેક ઉપયોગ બ િ તેમને સૅર્નટ ઇિ કરવ ાં જોઈએ. વ સોોને રોલ કરવ કે
પૅકેજ કરવ જોઈએ. ટે બલો એવી રીતે ર્પ્ર-સેટ કરવ ન જોઈએ, જેથી એઝસપોિરની તક ઓછી થ ય
ટે બલો અને ખુરશીઓ પ્રત્યેક સીર્ટાં ગની વચ્ચે સ િ કરવ ાં અને સૅર્નટ ઇિ કરવ ાં જોઈએ

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

જ્ય રે શક્ય હોય ત્ય રે આરક્ષોો અથવ કૉલ અહેડ સીર્ટાં ગને પ્રોત્સ હન આપવુાં જોઈએ. મેનજ
ે રોએ ખ તરી કરવ ની રહેશે કે ટે બલો મ ટે ર હ જોત ડ ઇનરોએ
કોમન ર્વસ્ત રોમ ાં ભેગ થવુાં ન જોઈએ અથવ લ ઇનો બન વવી ન જોઈએ
સીર્ટાં ગ ઉપલબ્ધ છે અથવ ઑડિ સિ તૈય ર છે એવ ઍલટિ પૂર પ ડવ મ ટે રેસ્ટોર ાં ગ્ર હકોને બિસિ અથવ અન્ય સ ધનો પૂર ાં પ ડી શકશે નર્હ. રેસ્ટોર ાંએ તેને
બિલે સ્પશિરર્હત પદ્ધર્તઓ, જેમ કે ઑર્ડયો જાહેર તો, ટૅ ઝસ્ટ મેસેર્જાં ગ અને ર્નયત ર્વડીયો સ્ક્રીન કે ક ળ ાં પ ર્ટય ાં પર નોર્ટસો વગેરન
ે ો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

સ્ટ ફ અને
ક મગીરીઓ

સ્વચ્છત જાળવવ તથ રોગનુાં પ્રસ રો ઘટ ડવ ન ઉદ્દેશ્યથી લેવ યેલ ાં અન્ય પગલ ાંઓ સર્હત ક મિ રોને સુરક્ષ ની અદ્યતન મ ર્હતી અને તકે િ રીઓ અાંગે
ત લીમ પૂરી પ ડો, જેમ ાં નીચેન નો પો સમ વેશ થ ય છે:
• સ મ ર્જક અાંતર, હ થ ધોવ ની ર્ક્રય , િે સ કવર્રાં ગની આવશ્યકત તથ યોગ્ય ઉપયોગ
• ગ્ર હકોથી 6 િૂટન અાંતરની અાંિર ર્વત વવ મ ાં આવતો સમય શક્ય તેટલો ઓછો કરવ મ ટે સર્વિંગ મ ટે ની રીતભ તો બિલવી
• ત પમ ન અથવ લક્ષોોની તપ સ સર્હત ઘરે જાતે સ્ક્રીર્નાંગ
• એ બ બત દૃઢ કરવી કે સ્ટ િ ર્બમ ર હોય તો ક મ પર આવી શકશે નર્હ
• જો લક્ષોો તીવ્ર બને તો તબીબી સ રવ ર ક્ય રે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યર્િઓને વ ઇરસન સાંક્રમો સ મે અને વ ઇરસન ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવ ન જોખમમ ાં મૂકી શકે
રેસ્ટોર ાંન સાંચ લકોએ ક મન સ્થળે કલ કો અને ર્શફ્ટમ ાં િે રિ ર સ થેની વ્યવસ્થ કરવી જોઈએ, જેથી ક મિ રો વચ્ચે સાંપકિ બને તેટલો ઓછો થ ય અને
પ્રવેશદ્વ રો પર ભીડ ઓછી થ ય
સ ઇટ પર મુલ ક તીઓ અને ર્વક્રે ત ઓની સાંખ્ ય સીર્મત કરો; ર્શર્પાંગ અને ર્ડર્લવરીની પ્રર્ક્રય ઓ ર્નયત ર્વસ્ત રોમ ાં પૂરી કરવ મ ાં આવવી જોઈએ
જો ક મિ રોને ર્બમ રી જેવુાં લ ગતુાં હોય તો તેઓએ ક મ પર આવવુાં જોઈએ નર્હ
રેસ્ટોર ાંએ નીચેની બ બતો સુર્નર્િત કરીને પ્રત્યેક ર્શફ્ટ પર ક મિ રોનુાં સ્ક્રીર્નાંગ કરવુાં જોઈએ:
• ક મિ ર ત વ (100.3 અને તેથી વધુ), ખ ાંસી, શ્વ સ ચડવો અથવ ગળ મ ાં સોજા જેવ ાં કોઈ લક્ષોો અનુભવી રહ્ય નથી;
• ક મિ ર COVID-19નુાં ર્નિ ન થયેલ વ્યર્િ સ થે "ઘર્નષ્ઠ સાંપકિ "મ ાં આવ્ય નથી. "ઘર્નષ્ઠ સાંપકિ "નો અથિ છે એવ ઘરમ ાં રહેવાંુ જ્ય ાં COVID-19 મ ટે પૉર્િર્ટવ
આવેલી વ્યર્િ રહેતી હોય, એવી વ્યર્િની િે ખભ ળ કરવી જેનો COVID-19 ટે સ્ટ પૉર્િર્ટવ આવ્યો હોય, જેમનો COVID-19 પૉર્િર્ટવ આવ્ય ને 15 ર્મર્નટ
કે વધુ સમય થયો હોય એવી વ્યર્િથી 6 િીટન અાંતરે હ જર હોવુાં, અથવ COVID-19નો જેમનો ટે સ્ટ પૉર્િર્ટવ આવેલ હોય એવી વ્યર્િને લક્ષોો જો ય ાં
હોય તે િરર્મય ન એવી વ્યર્િન ાં સ્ર વો (િ .ત., વ સોો શેઅર કરવ ,ાં તેમન પર કોઈએ ખ ાંસી ખ ધી હોય) સ થે સીધ સાંપકિ મ ાં આવવુાં
• પોત ન ડૉઝટર અથવ સ્થ ર્નક સ વિજર્નક સ્વ સ્્ય અર્ધક રી દ્વ ર સ્વ-એક ાંતવ સ અથવ ક્વોરન્ટીન થવ મ ટે ક મિ રને કહેવ મ ાં આવ્યુાં ન હોય
• જેઓ ર્બમ ર હોય અથવ ર્બમ રી જેવુાં લ ગતુાં હોય એવ ક મિ રોને ઘરે મોકલવ ન રહેશે.
ર્બમ રીન ાં ર્ચહ્નો િશ િવતી કોઈ પો વ્યર્િને પ્રવેશ મ ટે મન ઈ િરમ વવ મ ાં આવી શકે છે
જો ર્નયોજકને ક યિસ્થળ પર પૉર્િર્ટવ કે સ અાંગે જાો કરવ મ ાં આવે તો ર્નયોજકે ક યિસ્થળ જ્ય ાં આવેલુાં હોય તે જગ્ય ન સ્થ ર્નક સ્વ સ્્ય બૉડિ (LBOH)ને જાો
કરવી જોઈએ અને ક યિસ્થળ પર સાંભર્વત સાંપકોને ટર ે સ કરવ મ ટે તેઓની સ થે ક મ કરવ નુાં રહેશે અને ક મિ રોને એક ાંતવ સ અને સૅ્િ-ક્વોરન્ટીન કરવ ની
સલ હ આપશે
ક મિ રોને જાો કરવી કે જો તેઓનો કોર્વડ-19 ટે સ્ટ પૉર્િર્ટવ આવે (તેઓને ઘરે એક ાંતવ સમ ાં ર ખવ જોઈએ) અથવ COVID-19 ધર વતી કોઈ વ્યર્િન
નજીકન સાંપકિ મ ાં આવ્ય હોવ નુાં જાોવ મળે તો તેઓ ક મ કરી શકશે નર્હ (તેઓને ઘરે ક્વોરન્ટીન કરવ જોઈએ)
મ ગિિશિન અનુસ ર અને / અથવ LBOHની ર્વનાંતી પર અન્ય સ્ટ િન પરીક્ષોની ભલ મો કરવ મ ાં આવી શકે છે. સરક રી ર્નિે શોમ ાં આપેલી રૂપરેખ પ્રમ ોે
સ્વ સ્્યની અગત્યની મ ર્હતી અને સુરક્ષ ન ાં સાંબાંર્ધત પગલ ાંઓ અાંગે ક મિ રો અને ગ્ર હકોને નોર્ટસ પોસ્ટ કરવી
કોમનવે્થન ક યિસ્થળ પર સુરક્ષ ન િરર્જય ત ધોરોોમ ાં આપેલી રૂપરેખ પ્રમ ોે સ્વ સ્્યની અગત્યની મ ર્હતી અને સુરક્ષ ન ાં સાંબાંર્ધત પગલ ાંઓ અાંગે
ક મિ રો અને ગ્ર હકોને નોર્ટસ પોસ્ટ કરવી
પ્રત્યેક ર્શફ્ટ મ ટે હવ લો સાંભ ળતી વ્યર્િને (105 CMR 590) આ િસ્ત વેજમ ાં આપેલ ર્નિે શોન અમલીકરો પર નજર ર ખવ મ ટે િ ળવો
રેસ્ટોર ાંને બહ ર ભોજનની જગ્ય વધ રવ ની અનુમર્ત આપવ મ ાં આવે છે, જેમ ાં જ્ય ાં ઉપલબ્ધ હોય ત્ય ાં તથ જ્ય ાં મ્યુર્નર્સપ ર્લટીની માંજૂરી મેળવેલી હોય ત્ય ાં
ચોક અને પ ર્કિં ગ લૉટનો પો સમ વેશ થ ય છે
ભલ મણ કર યેલ શ્રેષ્ઠ રીતભ તો
ર્રિવેશન લેવ િરર્મય ન અને જ્ય રે વૉક-ઇન ગ્ર હકોને બેસ ડતી વખતે રેસ્ટોર ાંએ સાંભર્વતપોે સાંપકિ ટર ે સ કરવ મ ટે પ ટીમ ાંની કોઈ વ્યર્િનો િોન નાંબર
પોત ની સ થે ર ખવો જોઈએ
વ્યર્િ-વ્યર્િ વચ્ચે આિ નપ્રિ ન ઓછુાં કરવ મ ટે જ્ય ાં શક્ય હોય ત્ય ાં ટે કનૉલર્જકલ ઉપ યોન ઉપયોગને પ્રોત્સ હન આપો (િ .ત., સાંપકિ રર્હત ચૂકવોી,
મોબ ઇલ ઑડિ ર્રાં ગ, સીર્ટાં ગ મ ટે આગમન પર ટૅ ઝસ્ટ મેસજ
ે )

સેન્ટસિ િૉર ર્ડસીિ કન્ટર ોલન અનુસ ર જેઓન પર ર્વર્શષ્ટપોે COVID-19નુાં વધુ જોખમ (િ .ત. ઉાંમર અથવ પહેલેથી હોય એવ રોગને ક રોે) હોય એવ
ક મિ રોને ઘરે રહેવ મ ટે અથવ ક મની સોાંપોીની વૈકર્્પક વ્યવસ્થ ગોઠવવ મ ટે આગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે
લક્ષોોની સ્વ-ઓળખ કરવ મ ટે અથવ જાોીત કે શાંક સ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પો નજીકન સાંપકિ અાંગે ર્નયોજકને જાો કરવ મ ટે ક મિ રોને ભ રે
આગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે
જેઓનો COVID-19 પૉર્િર્ટવ આવ્યો હોય એવ ક મિ રોને સિ ઈ / રોગ ોુન શન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે ર્સાંગન હેતુઓ મ ટે ર્નયોજકને જાો કરવ મ ટે આગ્રહ કરો

જે તે ર્વભ ગ મ ટે ન ર્વર્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધ ર ની ર્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

ર ેસ્ટોર ાં
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MAનાં સુ
ાં સુરરક્ષક્ષનનાં ધોરોો
ાં ધોરોો
ફરજિય ત
સુરક્ષ ન ાં ધોરણો
રેસ્ટરૂમોમ ાં સ મ ન્યપોે સ્પશિવ મ ાં આવતી સપ ટીઓ (િ .ત. ટૉઇલેટ સી્સ, ડોરનૉબ, સ્ટૉલ હૅન્ડલો, ર્સાંક, પેપર ટુ વ લ ર્ડસ્પેન્સર, સોપ ર્ડસ્પેન્સર)ને
અવ રનવ ર અને CDCન ર્નિે શો અનુસ ર સ િ કરો
જેમ ાં ત રીખ, સમય અને સિ ઈન વ્ય પનો સમ વેશ થતો હોય એવી સિ ઈની નોાંધવહીઓ ર ખો

સફ ઈ અને
રોગ ણુન શન

બહુ અવરજવર થતી હોય એવ ર્વસ્ત રો અને બહુ સ્પશિ થતો હોય એવી સપ ટીઓમ ાં અવ રનવ ર રોગ ોુન શનની પ્રર્ક્રય કરો (િ .ત. બ રો ન ાં નૉબ, ર્લફ્ટન ાં
બટન, િ િર )
ઘરની પ છળન ભ ગે સિ ઈ / રોગ ોુન શન વધ રવ મ ટે ની ક યિપ્રો લીઓનો અમલ કરો. ર્ડસઇન્િે ઝટન્્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે ખોર કનો સાંપકિ થતો હોય
એવી બધી સપ ટીઓને ટ ળો. ખોર કનો સાંપકિ થતો હોય એવી સપ ટીઓને આવી સપ ટીઓ મ ટે માંજૂર કર યેલ સૅર્નટ ઇિરનો ઉપયોગ કરત ાં પહેલ ાં સ િ કરવી
જોઈએ અને સૅર્નટ ઇિ કરવી જોઈએ. ખોર કનો સાંપકિ ન થતો હોય એવી સપ ટીઓને અવ રનવ ર સ િ કરવી જોઈએ
ક મિ ર, પૅટરન અથવ ર્વક્રે ત ન અનુમ ર્નત અથવ વ સ્તર્વક પૉર્િર્ટવ COVID-19 કે સની ર્સ્થર્તમ ાં 24 કલ ક મ ટે રેસ્ટોર ાંને ત ત્ક ર્લકપોે બાંધ કરવી જોઈએ
અને ત્ય રબ િ િરીથી ખોલત ાં પહેલ ાં હ લન CDCન ર્નિે શો અનુસ ર સ િ કરવી જોઈએ અને ર્ડસઇન્િે ઝટ કરવી જોઈએ

જે તે ર્વભ ગ મ ટે ન ર્વર્શષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધ ર ની ર્વગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

