રિટે ઇલ રિઝનેસ

MAન ાં સુરક્ષ ન ાં ધોરોો

ર જ્ દ્વ ર આ ધોરોોને રિ કરવ મ ાં ન આવે કે તેમ ાં સુધ રો ન કરવ મ ાં આવે ત્ય ાં સુધી ખેડૂતોની બારો રસવ ય બધ રરટે ઇલ વ્ય પ રોને તે લ ગુ પડશે, જેનુાં રનયમન
સ વાજરનક સ્વ સ્્ય રવભ ગન રનિે શો પ્રમ ોે થવ નુાં ચ લુ રહેશ.ે આ ધોરોો સ વાજરનક સ્વ સ્્ય રવભ ગન હ લન રનિે શો કે જે કરરય ો ન સ્ટોર અને ફ માસીનુાં રનયમન કરે
છે તેન સ્થ ને લ ગુ પડશે.
COVID-19 આિે શ ક્રમ ક
ાં 13 અનુસ ર આવશ્યક સેવ ઓ પૂરી પ ડન ર તરીકે વ્ય ખ્ય રયત રરટે ઇલ વ્ય પ રી સાંસ્થ ઓ ગવનાર દ્વ ર તબક્ક 2મ ાં રરઓપરનાંગનો આિે શ મળે તે
અનુસ ર િુ ક નો ખોલવ મ ટે રરટે ઇલ રબિનેસને જ્ રે માંજૂરી મળે તે ત રીખન એક અઠવ રડય ની અાંિર જે તે રવભ ગ મ ટે ન સુરક્ષ ન રવરશષ્ટ પ્રોટોકૉ્સનુાં પ લન કરે તે
જરૂરી બનશે.

ફિરિયાત
સુિક્ષાનાાં ધોિણો
પ્રત્યેક રરટે ઇલ સ્ટોર ગ્ર હકન પ્રવેશ અને ઍરઝિટ પર નજર ર ખે તથ નીચેન મ ાંથી જે વધ રે હોય તે પ્રમ ોે તમ મ સમયે હ જર વ્યરિઓની સાંખ્ ય મય ારિત
ર ખે તે અરનવ યા બનશે:

સામાજીક
અાંતિ

• ઍઝસેસ કરી શક ય તેવી ઇન્ડોર સ્પેસન 1,000 ચોરસ ફૂટ િીઠ 8 વ્યરિઓ (સ્ટોરન સ્ટ ફ સરહત); અથવ
• મ્યુરનરસપલ રબર્ડાં ગ રવભ ગ અથવ અન્ય મ્યુરનરસપલ રેકૉડા હો્ડર સ થે રેકૉડા પર હોય એવી કબ્જાની પરરમટમ ાં જો વ્ય પ્રમ ોે જે તે જગ્ય મ ાં મહત્તમ
મ ોસો રહી શકે તે અાંગે રરટે ઇલ સ્ટોરની ક્ષમત ન 40 ટક જેટલ લોકો જ હ જર રહી શકશે
• જ્ ાં મહત્તમ હ જર વ્યરિઓની મય ાિ નો કોઈ રેકૉડા ન હોય એવ રરટે ઇલ સ્ટોસા 1,000 ચોરસ ફૂટ િીઠ 8 વ્યરિઓની પદ્ધરત પર આધ ર ર ખી શકે છે

બાંધ શૉરપાંગ મૉલ અને અન્ય ઇન્ડોર, એકથી વધુ ભ ડૂ તો સ થેની રરટે ઇલ સ્પેસન ઑપરેટરો કોમન રવસ્ત રોમ ાં ગ્ર હક અને ક મિ રન પ્રવેશ અને ઍરઝિટ પર
નજર ર ખે અને કોમન રવસ્ત રોમ ાં મહત્તમ હ જર વ્યરિઓની સાંખ્ ય બધ સમયે મહત્તમ મય ાિ ન 40% સુધી ર ખે તે જરૂરી છે
તમ મ હ જર વ્યરિઓ અને ગોતરીઓમ ાં ગ્ર હકો અને ક મિ રોનો સમ વેશ થશે
બાંધ શૉરપાંગ મૉ્સ અને અન્ય ઇન્ડોર રરટે લ સ્પેસ કે જે એકથી વધુ ભ ડૂ તો ધર વતી હોય તેમ ાં:
•
•
•
•

ખોર ક અને પીો ાં પીરસત રરટે ઇલરો અથવ રેસ્ટોર ાં મ ત્ર ટે ક-આઉટ અથવ રડરલવરી સરવાસ જ પૂરી પ ડી શકશે
ફૂડ કૉટા સરહતન કોઈ પો બેઠક રવસ્ત રો બાંધ કરવ ન રહેશે
બ ળકોન કોઈ પો પ્લે એરરય બાંધ કરવ ન રહેશે
તમ મ આચ્છ રિત મ ગો (આકે ડ) બાંધ ર ખવ ન રહેશે

જેઓ પ્રવેશવ મ ટે બહ ર ર હ જોત ઊભ હોય એવ ગ્ર હકો મ ટે 6 ફૂટન અાંતરની ખ તરી કરવ મ ટે સ્ટોર તરફથી સ્ટોરની બહ ર મ કા સા મૂકવ ાં અરનવ યા છે
જો સ્ટોર રડરલવરી, રસ્ત ની એક બ જુ એ રપકઅપ કરવ ની સુરવધ ઓ અથવ "મ ત્ર અપોઇન્ટમેન્ટથી જ શૉરપાંગ" એવી મય ારિત સુરવધ આપતો હોય તો
ગ્ર હકોને સ્ટોરમ ાં આવત ાં પહેલ ાં આ પદ્ધરતઓનો ઉપયોગ કરવ મ ટે પ્રોત્સ હન આપવ મ ાં આવે છે
ફ માસી રવભ ગ ધર વત ગ્રોસરી સ્ટોસા અને રરટે ઇલ સ્ટોસા 60 વર્ા અને તેથી વધુ ઉાંમરની પુખ્ ત વ્યરિઓ મ ટે વહેલી સવ રે ઑપરેશનન પ્રત્યેક રિવસે ઓછ મ ાં
ઓછ એક કલ ક મ ટે ખ સ કલ કો ફ ળવે તે જરૂરી છે. આ કલ કો સ્પષ્ટ રીતે િે ખ ય તે રીતે પોસ્ટ કરવ ન રહેશે
જ્ ાં શક્ય હોય ત્ય ાં વ્યરિઓની વચ્ચે 6 ફૂટ કે વધુનુાં અાંતર રહે તેની ખ તરી કરો:
• ક મિ ર મ ટે ની સ મ ન્ય જગ્ય ઓ અને જ્ ાં ક મિ રો ભેગ થવ ની સાંભ વન હોય એવ ગીચ રવસ્ત રો બાંધ કરો અથવ ફરીથી તેની રચન કરો (િ .ત., બ્રેક
રૂમ, ભોજનન ાં ક્ષેત્રો) જેથી સ મ રજક અાંતર ાળવી શક ય
• જે વકા સ્ટે શનો વચ્ચે જગ્ય ર ખી ન શક ય તેમને અલગ કરવ મ ટે રફરિકલ પ રટા શન હોવ ાં જોઈએ (પ રટા શન ઓછ મ ાં ઓછ 6 ફૂટ ઊાંચ ાં હોવ ાં જોઈએ)
• જ્ ાં શક્ય હોય ત્ય ાં ચેકઆઉટ સ્ટે શનો મ ટે ભૌરતક આડશો બેસ ડો, અન્યથ જ્ ાં શક્ય ન હોય ત્ય ાં 6 ફૂટનુાં અાંતર ાળવો
• ગ્ર હકોને 6 ફૂટ િૂ ર રહેવ નો આગ્રહ કરવ મ ટે િે ખ ય એવ સોરશયલ રડસ્ટરન્સાંગન ાં મ કા ર બેસ ડો (િ .ત., લ ગુ પડતુાં હોય તો સ્ટોસાની બહ ર લ ઇનો,
ચૂકવોી કરવ મ ટે લ ઇનો, રેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવ મ ટે લ ઇનો)

શક્ય હોય તો સાંપકા ઓછો કરવ મ ટે ફૂટ ટર રફક મ ટે રિશ સૂચક ગરલય ર તૈય ર કરો (િ .ત. સ્ટોરમ ાં વન-વે પ્રવેશદ્વ ર અને ઍરઝિટ, વન-વે ગરલય ર ). આ
નીરતઓ રવશે સ્પષ્ટ રીતે િે ખ ય એવ ાં પ રટય ાં મૂકો
છૂટ છવ ય ાં ભોજન અને રવર મન સમય ર ખો, એક જગ્ય એ ભેગ થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યરિઓનુાં રનયમન કરો અને ઓછ મ ાં ઓછ 6 ફૂટનુાં શ રીરરક અાંતર
ર ખો
બધ ક મિ રો અને ગ્ર હકો મ ટે ફે સ કવરરાં ગ આવશ્યક બન વો, રસવ ય કે રોગ અથવ રવકલ ાંગત ન ક રોે તેમ કરવુાં અસુરરક્ષત હોય
રરટે ઇલરો સલ ડ બ સા અને કોઈ પો અન્ય સે્ફ-સવાની વસ્તુઓ અથવ અન્ય ખુ્ લ ાં ગૂડ સ્ટે શનો બાંધ કરે તે અરનવ યા છે અને કોઈ પો ખુ્ લ મફત નમૂન ઓ કે
ટે રસ્ટાં ગ્િ િૂ ર કરે તે જરૂરી છે
રરટે ઇલરો વ્યરિગત વપર શની ચીજો (િ .ત., મેક-અપ, અત્તર, લોશન)નો નમૂનો લેવ ની કે તેને લગ ડવ ની માંજૂરી આપી શકશે નરહ
રફરટાં ગ રૂમો બાંધ ર ખવ ની રહેશે અને ગ્ર હકો કપડ ાં પહેરીને જોઈ શકશે નરહ

ભલામણ કિાયેલ શ્રેષ્ઠ િીતભાતો
અન્ય રરટે ઇલ સ્ટોસા CDC દ્વ ર આપેલી વ્ય ખ્ય પ્રમ ોે ઊાંચ જોખમ હેઠળની વસ્તી મ ટે ન રવરશષ્ટ કલ કો કે અન્ય વસવ ટ આપે તે મ ટે પ્રોત્સ હન આપવ મ ાં
આવે છે
જ્ ાં શક્ય હોય ત્ય ાં બાંધ જગ્ય ઓ મ ટે વ ત નુકૂલનમ ાં સુધ રો કરો (િ .ત., બ રો ાં અને બ રીઓ ખોલો)
ચૂકવોીની સાંપકા રરહત પદ્ધરતઓ મ ટે આગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે
સરહય ર ાં ઉપકરોો, જેમ કે કૅ શ રરજસ્ટસા, ઇન્ટરકૉમ, ટૅ રગાંગ મશીનોનો અન્ય કમાચ રી દ્વ ર ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે તે પૂવે તેમને રડસઇન્ફે ઝટ કરો
જ્ ાં શક્ય હોય ત્ય ાં સ બુ અને નળન પ ોી સરહત સ ઇટ પર હ થ ધોવ ની સુરવધ સરળત થી મળી શકે તેની ખ તરી કરો અને વ રાં વ ર હ થ ધોવ નો આગ્રહ
કરો; ઓછ મ ાં ઓછ 60% આ્કોહૉલ સ થે આ્કોહૉલ આધ રરત હેન્ડ સૅરનટ ઇિસાનો રવક્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
ક યાસ્થળન સ્થ ને ક મિ રોને પૂરતી ક્લીરનાંગ પ્રૉડઝ્સ પૂરી પ ડો (િ .ત. સૅરનટ ઇિર, રડસઇન્ફે રઝટાં ગ વ ઇપ્સ)

આિોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

ઓછ મ ાં ઓછ 60% આ્કોહૉલ સ થેન ાં આ્કોહૉલ આધ રરત હેન્ડ સૅરનટ ઇિસા પ્રવેશદ્વ ર અને સમગ્ર ફ્લોર એરરય િમ ાં ક મિ રો તેમજ ગ્ર હકો મ ટે
ઉપલબ્જધ કર વવ ાં જોઈએ
ક મિ રોની વચ્ચે ઉપકરોો અને પુરવઠો શેઅર કરવ નુાં ટ ળો
ક મિ રોને આરોગ્ય અને સુરક્ષ ન પ્રોટોકૉ્સ અાંગે ય િ કર વવ મ ટે સમગ્ર સ ઇટમ ાં િે ખ ય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવ ાં.
ફરીથી ઉપયોગમ ાં લઈ શક ય એવી થેલીઓન ઉપયોગ પર પ્રરતબાંધ મૂકો; સ્ટોસાને પ્લ રસ્ટક કે પેપરની બૅગોનો ઉપયોગ કરવ ની માંજૂરી આપવ મ ાં આવે છે

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

રિટે ઇલ રિઝનેસ

MAન ાં સુરક્ષ ન ાં ધોરોો
ફિરિયાત
સુિક્ષાનાાં ધોિણો
સ્વચ્છત ાળવવ તથ રોગનુાં પ્રસ રો ઘટ ડવ ન ઉદ્દેશ્યથી લેવ યેલ ાં અન્ય પગલ ાંઓ સરહત ક મિ રોને સુરક્ષ ની અદ્યતન મ રહતી અને તકે િ રીઓ અાંગે
ત લીમ પૂરી પ ડો, જેમ ાં નીચેન નો પો સમ વેશ થ ય છે:

સ્ટાફ અને
કામગીિીઓ

•
•
•
•
•

સ મ રજક અાંતર, હ થ ધોવ ની રક્રય , ફે સ કવરરાં ગનો યોગ્ય ઉપયોગ
ત પમ ન અથવ લક્ષોોની તપ સ સરહત ઘરે ાતે સ્ક્રીરનાંગ
રબમ ર હો તો ક મ પર ન આવવ નુાં મહત્ત્વ
જો લક્ષોો તીવ્ર બને તો તબીબી સ રવ ર ક્ય રે મેળવવી
પહેલેથી હોય એવો કયો રોગ વ્યરિઓને વ ઇરસન સાંક્રમો સ મે અને વ ઇરસન ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવ ન જોખમમ ાં મૂકી શકે

બધ ક મિ રોમ ાં સાંપકા ઓછો કરવ અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પર ગીચત ઓછી કરવ મ ટે ક યાસ્થળન ાં કલ કો અને રશફ્્સમ ાં ફે રફ રો કરો (રવરવધ સમયપત્રકો
અથવ છૂટ છવ ય આગમન / પ્રસ્થ ન સ થે ક મ કરતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો)
હ લમ ાં ક મન કલ કો રસવ ય સૅરનટે શન અને સફ ઈ શક્ય બન વવ મ ટે વ્ય પ રી સાંસ્થ ઓએ ક મક જન કલ કો ઓછ કરવ જોઈએ
સ ઇટ પર મુલ ક તીઓ અને સરવાસ પ્રોવ ઇડસાની સાંખ્ ય સીરમત કરો; રશરપાંગ અને રડરલવરીની પ્રરક્રય ઓ રનયત રવસ્ત રોમ ાં પૂરી કરવ મ ાં આવવી જોઈએ
ક મિ રોને રબમ રી જેવુાં લ ગતુાં હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
જો રનયોજકને ક યાસ્થળ પર પૉરિરટવ કે સ અાંગે ાો કરવ મ ાં આવે તો રનયોજકે ક યાસ્થળ જ્ ાં આવેલુાં હોય તે જગ્ય ન સ્થ રનક સ્વ સ્્ય બૉડા (LBOH)ને ાો
કરવી જોઈએ અને ક યાસ્થળ પર સાંભરવત સાંપકોને ટર ે સ કરવ મ ટે તેઓની સ થે ક મ કરવ નુાં રહેશે અને ક મિ રોને એક ાંતવ સ અને સૅ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવ ની
સલ હ આપશે. મ ગાિશાન અનુસ ર અને / અથવ LBOHની રવનાંતી પર અન્ય ક મિ રોન પરીક્ષોની ભલ મો કરવ મ ાં આવે છે
કોમનવે્થન ક યાસ્થળ પર સુરક્ષ ન ફરરજય ત ધોરોોમ ાં આપેલી રૂપરેખ પ્રમ ોે સ્વ સ્્યની અગત્યની મ રહતી અને સુરક્ષ ન ાં સાંબાંરધત પગલ ાંઓ અાંગે
ક મિ રો અને ગ્ર હકોને નોરટસ પોસ્ટ કરવી
ફરનાચર અને ઉપકરોો જ્વી વસ્તુઓની ઘરે રડરલવરી મ ટે ક મિ રો ઘરમ ાં પ્રવેશે તે પહેલ ાં લક્ષોો મ ટે ગ્ર હકોને તપ સો. જો ગ્ર હક સૂચવે કે ઘરમ ાં સાંભરવતપોે
COVID-19 પૉરિરટવ વ્યરિ હ જર છે તો રડરલવરીમ ાં રવલાંબ કરો
ભલ મો કર યેલ શ્રેષ્ઠ રીતભ તો
સેન્ટસા ફૉર રડસીિ કન્ટર ોલન અનુસ ર જેઓન પર રવરશષ્ટપોે COVID-19નુાં જોખમ (િ .ત. ઉાંમર અથવ પહેલેથી હોય એવ રોગને ક રોે) હોય એવ
ક મિ રોને ઘરે રહેવ મ ટે આગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે
લક્ષોોની સ્વ-ઓળખ કરવ મ ટે અથવ ાોીત કે શાંક સ્પિ COVID-19 કે સની કોઈ પો નજીકન સાંપકા અાંગે રનયોજકને ાો કરવ મ ટે ક મિ રોને ભ રે
આગ્રહ કરવ મ ાં આવે છે

જેઓનો COVID-19 પૉરિરટવ આવ્યો હોય એવ ક મિ રોને સફ ઈ / રોગ ોુન શન અને કૉન્ટે ઝટ ટર ે રસાંગન હેતુઓ મ ટે ઑરફસન રનયોજકને મ રહતી આપવ
મ ટે આગ્રહ કરો

સ ઇટની અવ રનવ ર સફ ઈ અને રોગ ોુન શનની પ્રરક્રય કરો (ઓછ મ ાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)
જેમ ાં ત રીખ, સમય અને સફ ઈન વ્ય પનો સમ વેશ થતો હોય એવી સફ ઈની નોાંધવહીઓ ર ખો
બહુ અવરજવર થતી હોય એવ રવસ્ત રો અને બહુ સ્પશા થતો હોય એવી સપ ટીઓમ ાં અવ રનવ ર રોગ ોુન શનની પ્રરક્રય કરો (િ .ત. બ રો ન ાં નૉબ,
બ થરૂમો, બ સ્કે ટ, ક ટા , સ્ટ ફ બ્રેક રૂમો)
કોઈ પૉરિરટવ કે સ આવે તેવી રસ્થરતમ ાં હ લન CDC રનિે શો અનુસ ર ઊાંડી સફ ઈ અને રોગ ોુન શન કરવ મ ટે સ ઇટ બાંધ કરો

સફાઈ અને
િોગાણુનાશન

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

