જરટે ઇલ જિઝનેસ

MA COVID-19 ચેકરલસ્ટ
િાજ્ દ્વાિા આ ધોિણોને િિ કિવામાાં ન આવે કે તેમાાં સુધાિો ન કિવામાાં આવે ત્યાાં સુધી ખેડૂતોની બાિો રસવાય બધા રિટે ઇલ વ્યાપાિોને તે લાગુ પડશે, જેનુાં
રનયમન સાવાજરનક સ્વાસ્્ય રવભાગના રનિે શો પ્રમાણે થવાનુાં ચાલુ િહેશે. આ ધોિણો સાવાજરનક સ્વાસ્્ય રવભાગના હાલના રનિે શો કે જે કરિયાણાના સ્ટોિ
અને ફામાસીનુાં રનયમન કિે છે તેના સ્થાને લાગુ પડશે.
COVID-19 આિે શ ક્રમાાંક 13 અનુસાિ આવશ્યક સેવાઓ પૂિી પાડનાિ તિીકે વ્યાખ્યારયત રિટે ઇલ વ્યાપાિી સાંસ્થાઓ ગવનાિ દ્વાિા તબક્કા 2માાં રિઓપરનાંગનો
આિે શ મળે તે અનુસાિ િુ કાનો ખોલવા માટે રિટે ઇલ રબિનેસને જ્ાિે માંજૂિી મળે તે તાિીખના એક અઠવારડયાની અાંિિ જે તે રવભાગ માટે ના સુિક્ષાના રવરશષ્ટ
પ્રોટોકૉ્સનુાં પાલન કિે તે જરૂિી બનશે.

સા મા જિ ક અં ત ર

વ્યજિઓ વચ્ચે 6 ફટ
ૂ થી વધુ અંતરની ખાતરી કરો
પ્રત્યેક રિટે ઇલ સ્ટોિ ગ્રાહકના પ્રવેશ અને ઍરઝિટ પિ નજિ િાખે તથા નીચેનામાાંથી જે વધાિે હોય તે પ્રમાણે તમામ સમયે હાજિ વ્યરિઓની સાંખ્ યા
મયાારિત િાખે તે અરનવાયા બનશે:
• ઍઝસેસ કિી શકાય તેવી ઇન્ડોિ સ્પેસના 1,000 ચોિસ ફૂટ િીઠ 8 વ્યરિઓ (સ્ટોિના સ્ટાફ સરહત); અથવા
• મ્યુરનરસપલ રબર્ડાં ગ રવભાગ અથવા અન્ય મ્યુરનરસપલ િેકૉડા હો્ડિ સાથે િેકૉડા પિ હોય એવી કબ્જાની પિરમટમાાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે તે જગ્યામાાં
મહત્તમ માણસો િહી શકે તે અાંગે રિટે ઇલ સ્ટોિની ક્ષમતાના 40 ટકા જેટલા લોકો જ હાજિ િહી શકશે
• જ્ાાં મહત્તમ હાજિ વ્યરિઓની મયાાિાનો કોઈ િેકૉડા ન હોય એવા રિટે ઇલ સ્ટોસા 1,000 ચોિસ ફૂટ િીઠ 8 વ્યરિઓની પદ્ધરત પિ આધાિ િાખી શકે
છે
બાંધ શૉરપાંગ મૉલ અને અન્ય ઇન્ડોિ, એકથી વધુ ભાડૂ તો સાથેની રિટે ઇલ સ્પેસના ઑપિેટિો કોમન રવસ્તાિોમાાં ગ્રાહક અને કામિાિના પ્રવેશ અને ઍરઝિટ
પિ નજિ િાખે અને કોમન રવસ્તાિોમાાં મહત્તમ હાજિ વ્યરિઓની સાંખ્ યા બધા સમયે મહત્તમ મયાાિાના 40% સુધી િાખે તે જરૂિી છે
તમામ હાજિ વ્યરિઓ અને ગણતિીઓમાાં ગ્રાહકો અને કામિાિોનો સમાવેશ થશે
બાંધ શૉરપાંગ મૉ્સ અને અન્ય ઇન્ડોિ રિટે લ સ્પેસ કે જે એકથી વધુ ભાડૂ તો ધિાવતી હોય તેમાાં:
• ખોિાક અને પીણાાં પીિસતા રિટે ઇલિો અથવા િેસ્ટોિાાં માત્ર ટે ક-આઉટ અથવા રડરલવિી સરવાસ જ પૂિી પાડી શકશે
• ફૂડ કૉટા સરહતના કોઈ પણ બેઠક રવસ્તાિો બાંધ કિવાના િહેશે
• બાળકોના કોઈ પણ પ્લે એરિયા બાંધ કિવાના િહેશે
• તમામ આચ્છારિત માગો (આકે ડ) બાંધ િાખવાના િહેશે
જેઓ પ્રવેશવા માટે બહાિ િાહ જોતા ઊભા હોય એવા ગ્રાહકો માટે 6 ફૂટના અાંતિની ખાતિી કિવા માટે સ્ટોિ તિફથી સ્ટોિની બહાિ માકા સા મૂકવાાં
અરનવાયા છે
જો સ્ટોિ રડરલવિી, િસ્તાની એક બાજુ એ રપકઅપ કિવાની સુરવધાઓ અથવા "માત્ર અપોઇન્ટમેન્ટથી જ શૉરપાંગ" એવી મયાારિત સુરવધા આપતો હોય તો
ગ્રાહકોને સ્ટોિમાાં આવતાાં પહેલાાં આ પદ્ધરતઓનો ઉપયોગ કિવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે છે
ફામાસી રવભાગ ધિાવતા ગ્રોસિી સ્ટોસા અને રિટે ઇલ સ્ટોસા 60 વર્ા અને તેથી વધુ ઉાંમિની પુખ્ ત વ્યરિઓ માટે વહેલી સવાિે ઑપિેશનના પ્રત્યેક રિવસે
ઓછામાાં ઓછા એક કલાક માટે ખાસ કલાકો ફાળવે તે જરૂિી છે . આ કલાકો સ્પષ્ટ િીતે િે ખાય તે િીતે પોસ્ટ કિવાના િહેશે

અન્ય રિટે ઇલ સ્ટોસા CDC દ્વાિા આપેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ઊાંચા જોખમ હેઠળની વસ્તી માટે ના રવરશષ્ટ કલાકો કે અન્ય વસવાટ આપે તે માટે પ્રોત્સાહન
આપવામાાં આવે છે
જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં વ્યરિઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુનુાં અાંતિ િહે તેની ખાતિી કિો:
• કામિાિ માટે ની સામાન્ય જગ્યાઓ અને જ્ાાં કામિાિો ભેગા થવાની સાંભાવના હોય એવા ગીચ રવસ્તાિો બાંધ કિો અથવા ફિીથી તેની િચના કિો (િા.ત.,
બ્રેક રૂમ, ભોજનનાાં ક્ષેત્રો) જેથી સામારજક અાંતિ ાળવી શકાય
• જે વકા સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્યા િાખી ન શકાય તેમને અલગ કિવા માટે રફરિકલ પારટા શન હોવાાં જોઈએ (પારટા શન ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટ ઊાંચાાં હોવાાં
જોઈએ)
• જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં ચેકઆઉટ સ્ટે શનો માટે ભૌરતક આડશો બેસાડો, અન્યથા જ્ાાં શક્ય ન હોય ત્યાાં 6 ફૂટનુાં અાંતિ ાળવો
• ગ્રાહકોને 6 ફૂટ િૂ િ િહેવાનો આગ્રહ કિવા માટે િે ખાય એવા સોરશયલ રડસ્ટરન્સાંગનાાં માકા િ બેસાડો (િા.ત., લાગુ પડતુાં હોય તો સ્ટોસાની બહાિ લાઇનો,
ચૂકવણી કિવા માટે લાઇનો, િેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કિવા માટે લાઇનો)
શક્ય હોય તો સાંપકા ઓછો કિવા માટે ફૂટ ટર ારફક માટે રિશાસૂચક ગરલયાિા તૈયાિ કિો (િા.ત. સ્ટોિમાાં વન-વે પ્રવેશદ્વાિ અને ઍરઝિટ, વન-વે ગરલયાિા).
આ નીરતઓ રવશે સ્પષ્ટ િીતે િે ખાય એવાાં પારટયાાં મૂકો
જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં બાંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનુકૂલનમાાં સુધાિો કિો (િા.ત., બાિણાાં અને બાિીઓ ખોલો)
છૂટાછવાયાાં ભોજન અને રવિામના સમય િાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યરિઓનુાં રનયમન કિો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનુાં શાિીરિક
અાંતિ િાખો
બધા કામિાિો અને ગ્રાહકો માટે ફે સ કવરિાં ગ આવશ્યક બનાવો, રસવાય કે િોગ અથવા રવકલાાંગતાના કાિણે તેમ કિવુાં અસુિરક્ષત હોય
ચૂકવણીની સાંપકા િરહત પદ્ધરતઓ માટે આગ્રહ કિવામાાં આવે છે
રિટે ઇલિો સલાડ બાસા અને કોઈ પણ અન્ય સે્ફ-સવાની વસ્તુઓ અથવા અન્ય ખુ્લાાં ગૂડ સ્ટે શનો બાંધ કિે તે અરનવાયા છે અને કોઈ પણ ખુ્લા મફત
નમૂનાઓ કે ટે રસ્ટાં ગ્િ િૂ િ કિે તે જરૂિી છે
રિટે ઇલિો વ્યરિગત વપિાશની ચીજો (િા.ત., મેક-અપ, અત્તિ, લોશન)નો નમૂનો લેવાની કે તેને લગાડવાની માંજૂિી આપી શકશે નરહ
રફરટાં ગ રૂમો બાંધ િાખવાની િહેશે અને ગ્રાહકો કપડાાં પહેિીને જોઈ શકશે નરહ

જે તે રવભાગ માટે ના રવરશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધાિાની રવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પિ મળી શકશે
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MA COVID-19 ચેકરલસ્ટ
આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
સરહયાિાાં ઉપકિણો, જેમ કે કૅ શ િરજસ્ટસા, ઇન્ટિકૉમ, ટૅ રગાંગ મશીનોનો અન્ય કમાચાિી દ્વાિા ઉપયોગ કિવામાાં આવે તે પૂવે તેમને
રડસઇન્ફે ઝટ કિો
જ્ાાં શક્ય હોય ત્યાાં સાબુ અને નળના પાણી સરહત સાઇટ પિ હાથ ધોવાની સુરવધા સિળતાથી મળી શકે તેની ખાતિી કિો અને
વાિાં વાિ હાથ ધોવાનો આગ્રહ કિો; ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથે આ્કોહૉલ આધારિત હેન્ડ સૅરનટાઇિસાનો રવક્પ
તિીકે ઉપયોગ થઈ શકે

કાયાસ્થળના સ્થાને કામિાિોને પૂિતી ક્લીરનાંગ પ્રૉડઝ્સ પૂિી પાડો (િા.ત. સૅરનટાઇિિ, રડસઇન્ફે રઝટાં ગ વાઇપ્સ)
ઓછામાાં ઓછા 60% આ્કોહૉલ સાથેનાાં આ્કોહૉલ આધારિત હેન્ડ સૅરનટાઇિસા પ્રવેશદ્વાિ અને સમગ્ર ફ્લોિ એરિયાિમાાં
કામિાિો તેમજ ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્જધ કિાવવાાં જોઈએ
કામિાિોની વચ્ચે ઉપકિણો અને પુિવઠો શેઅિ કિવાનુાં ટાળો
કામિાિોને આિોગ્ય અને સુિક્ષાના પ્રોટોકૉ્સ અાંગે યાિ કિાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં િે ખાય એવી િીતે પોસ્ટિો મૂકવાાં.
ફિીથી ઉપયોગમાાં લઈ શકાય એવી થેલીઓના ઉપયોગ પિ પ્રરતબાંધ મૂકો; સ્ટોસાને પ્લારસ્ટક કે પેપિની બૅગોનો ઉપયોગ કિવાની
માંજૂિી આપવામાાં આવે છે

સ્ટાફ અને કામગીરીઓ
કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
સ્વચ્છતા ાળવવા તથા િોગનુાં પ્રસાિણ ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવાયેલાાં અન્ય પગલાાંઓ સરહત કામિાિોને સુિક્ષાની અદ્યતન
મારહતી અને તકે િાિીઓ અાંગે તાલીમ પૂિી પાડો, જેમાાં નીચેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે :
• સામારજક અાંતિ, હાથ ધોવાની રક્રયા, ફે સ કવરિાં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ
• તાપમાન અથવા લક્ષણોની તપાસ સરહત ઘિે ાતે સ્ક્રીરનાંગ
• રબમાિ હો તો કામ પિ ન આવવાનુાં મહત્ત્વ
• જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સાિવાિ ક્યાિે મેળવવી
• પહેલેથી હોય એવો કયો િોગ વ્યરિઓને વાઇિસના સાંક્રમણ સામે અને વાઇિસના ગાંભીિ કે સથી ગ્રસ્ત થવાના જોખમમાાં મૂકી શકે
બધા કામિાિોમાાં સાંપકા ઓછો કિવા અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પિ ગીચતા ઓછી કિવા માટે કાયાસ્થળનાાં કલાકો અને રશફ્્સમાાં
ફે િફાિો કિો (રવરવધ સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કિતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કિો)
હાલમાાં કામના કલાકો રસવાય સૅરનટે શન અને સફાઈ શક્ય બનાવવા માટે વ્યાપાિી સાંસ્થાઓએ કામકાજના કલાકો ઓછા કિવા
જોઈએ
સાઇટ પિ મુલાકાતીઓ અને સરવાસ પ્રોવાઇડસાની સાંખ્ યા સીરમત કિો; રશરપાંગ અને રડરલવિીની પ્રરક્રયાઓ રનયત રવસ્તાિોમાાં પૂિી
કિવામાાં આવવી જોઈએ
કામિાિોને રબમાિી જેવુાં લાગતુાં હોય તો તેઓ ઘિે િહે તે જરૂિી છે
સેન્ટસા ફૉિ રડસીિ કન્ટર ોલના અનુસાિ જેઓના પિ રવરશષ્ટપણે COVID-19નુાં જોખમ (િા.ત. ઉાંમિ અથવા પહેલેથી હોય એવા
િોગને કાિણે) હોય એવા કામિાિોને ઘિે િહેવા માટે આગ્રહ કિવામાાં આવે છે
લક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કિવા માટે અથવા ાણીતા કે શાંકાસ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપકા અાંગે રનયોજકને ાણ
કિવા માટે કામિાિોને ભાિે આગ્રહ કિવામાાં આવે છે
જેઓનો COVID-19 પૉરિરટવ આવ્યો હોય એવા કામિાિોને સફાઈ / િોગાણુનાશન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે રસાંગના હેતુઓ માટે
ઑરફસના રનયોજકને મારહતી આપવા માટે આગ્રહ કિો. જો રનયોજકને કાયાસ્થળ પિ પૉરિરટવ કે સ અાંગે ાણ કિવામાાં આવે તો
રનયોજકે કાયાસ્થળ જ્ાાં આવેલુાં હોય તે જગ્યાના સ્થારનક સ્વાસ્્ય બૉડા (LBOH)ને ાણ કિવી જોઈએ અને કાયાસ્થળ પિ સાંભરવત
સાંપકોને ટર ે સ કિવા માટે તેઓની સાથે કામ કિવાનુાં િહેશે અને કામિાિોને એકાાંતવાસ અને સૅ્ફ-ક્વોિન્ટીન કિવાની સલાહ આપશે.
માગાિશાન અનુસાિ અને / અથવા LBOHની રવનાંતી પિ અન્ય કામિાિોના પિીક્ષણની ભલામણ કિવામાાં આવે છે
કોમનવે્થના કાયાસ્થળ પિ સુિક્ષાના ફિરજયાત ધોિણોમાાં આપેલી રૂપિેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગત્યની મારહતી અને સુિક્ષાનાાં
સાંબાંરધત પગલાાંઓ અાંગે કામિાિો અને ગ્રાહકોને નોરટસ પોસ્ટ કિવી
ફરનાચિ અને ઉપકિણો જ્વી વસ્તુઓની ઘિે રડરલવિી માટે કામિાિો ઘિમાાં પ્રવેશે તે પહેલાાં લક્ષણો માટે ગ્રાહકોને તપાસો. જો
ગ્રાહક સૂચવે કે ઘિમાાં સાંભરવતપણે COVID-19 પૉરિરટવ વ્યરિ હાજિ છે તો રડરલવિીમાાં રવલાંબ કિો

સફાઈ અને રોગાણુનાશન
આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી
સાઇટની અવાિનવાિ સફાઈ અને િોગાણુનાશનની પ્રરક્રયા કિો (ઓછામાાં ઓછો િોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)
જેમાાં તાિીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોાંધવહીઓ િાખો

બહુ અવિજવિ થતી હોય એવા રવસ્તાિો અને બહુ સ્પશા થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં અવાિનવાિ િોગાણુનાશનની પ્રરક્રયા કિો
(િા.ત. બાિણાનાાં નૉબ, બાથરૂમો, બાસ્કે ટ, કાટા , સ્ટાફ બ્રેક રૂમો)
કોઈ પૉરિરટવ કે સ આવે તેવી રસ્થરતમાાં હાલના CDC રનિે શો અનુસાિ ઊાંડી સફાઈ અને િોગાણુનાશન કિવા માટે સાઇટ બાંધ કિો

જે તે રવભાગ માટે ના રવરશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સની વધાિાની રવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પિ મળી શકશે

