અન્યથા આવરી લેવાયેલ ન હોય એવાં ક્ષેત્રો

MA COVID-19 ચેકક્તલસ્ટ
અન્યથય આવરી લેવ યયેલ ન હોય એવયાં ક્ષેત્ર ો મયમયટે આ COVID-19 મયટે નયાં ક્તવ ક્તશષ્ટ ધોરણો તબક્કય 1 અથવય તબક્કય 2ની એવી કોઈ પણ ઍન્ટરપ્રયઇિ મયટે લઘુત્તમ ધોરણો
સ્થયક્તપ ત કરે છે, જેમને ફરીથી વ્યયપયર શરૂ કરવયની પરવયનગી આપવયમયાં આવી હોય, પરાં ત ુ જે તે ક્ષેત્ર મયટે COVID-19નયાં ક્તવ ક્તશષ્ટ સુરક્ષયનયાં ધોરણો દ્વયરય ખયસ આવરી લેવ યયેલ ન
હોય.
COVID-19 મયટે કયયકસ્થળનયાં આ સુરક્ષયનયાં ધોરણો પૂરયાં કયયાં ક્તવ નય તબક્કય 1 અથવય 2ની ઍન્ટરપ્રયઇિમયાં કોઈ પ્રવૃક્તત્ત થઈ શકશે નક્તહ. રયજ્ દ્વયરય સ્થયક્તપ ત ધોરણો રદ કરવયમયાં ન
આવે અથવય તેમયાં સુધયરો કરવયમયાં ન આવે તયયાં સુધી સાંચયલન મયટે જેને પરવયનગી મળી હોય એવી બધી ઍન્ટરપ્રયઇિને આ ધોરણો લયગુ પિે છે, ક્તસવયય કે જે તે ક્ષેત્ર મયટે નયાં ક્તવ ક્તશષ્ટ
ધોરણો ઍન્ટરપ્રયઇિની કે ટલીક કે બધી પ્રવૃક્તત્તઓને લયગુ પિતયાં હોય, જે ક્તસ્થક્તત મયાં ઍન્ટરપ્રયઇિ જે તે ક્ષેત્ર મયટે નયાં ક્તવ ક્તશષ્ટ ધોરણોનુાં પયલન કરે તે અક્તનવયયક બનશે. ઍન્ટરપ્રયઇિનય
મયક્તલક આ ધોરણોનુાં પયલન કરવય મયટે જવયબદયર હશે.

સા મા જિ ક અં ત ર

□

□
□
□
□

વ્યજિઓ વચ્ચે 6 ફટ
ૂ થી વધુ અંતરની ખાતરી કરો

જ્યાં શક્ય હોય તયયાં વ્યક્તિઓની વચ્ચે 6 ફૂ ટ કે વધુનુાં અાંત ર રહે તેની ખયતરી કરો

• કયમદયર મયટે ની સયમયન્ય જગ્યયઓ અને જ્યાં કયમદયરો ભેગય થવયની સાંભ યવનય હોય એવય ગીચ ક્તવ સ્તયરો બાંધ કરો અથવય ફરીથી તેની રચનય કરો (દય.ત., બ્રેક રૂમ,
ભોજનનયાં ક્ષેત્ર ો) જેથી સયમયક્તજક અાંત ર જાળવી શકયય
• જે વકક સ્ટે શનો વચ્ચે 6 ફૂ ટ કે વધુની જગ્યય રયખી ન શકયય તેમને અલગ કરવય મયટે ક્તફ ક્તિકલ પયક્તટકશન હોવયાં જોઈએ (પયક્તટકશન ઓછયમયાં ઓછય 6 ફૂ ટ ઊાં ચયાં હોવયાં
જોઈએ)
• ઍન્ટરપ્રયઇક્તિાંગની સન્મુખ આવતય ગ્રયહક મયટે ક્તવ ઝ્યુઅલ સોક્તશયલ ક્તિસ્ટક્તન્સાંગ મયકક સક બેસયિો, જેથી ગ્રયહકોને 6 ફૂ ટ દૂર રહેવ ય મયટે પ્રોતસયહન મળે (દય.ત., ચૂક વણી
કરવય મયટે ની લયઇનો, રેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવય મયટે લયઇનો) અને જ્યાં શક્ય હોય તયયાં ચેક આઉટ સ્ટે શનો મયટે ભૌક્તત ક આિશો
જ્યાં શક્ય હોય તયયાં બાંધ જગ્યયઓ મયટે વયતયનુકૂ લનમયાં સુધયરો કરો (દય.ત., બયરણયાં અને બયરીઓ ખોલો)
કયમદયરો મયટે છૂટયછવયયયાં ભોજન અને ક્તવ રયમનય સમય રયખો, એક જગ્યયએ ભેગય થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનુાં ક્તનયમન કરો અને ઓછયમયાં ઓછય 6 ફૂ ટનુાં શયરીક્તરક
અાંત ર રહે તેની ખયતરી કરો
જ્યાં વ્યક્તિ રોગ અથવય ક્તવ કલયાંગતયનય કયરણે ફે સ કવક્તરાંગ પહેરી શકે તેમ ન હોય તે ક્તસવયય બધય કયમદયરો અને ગ્રયહકો મયટે ફે સ કવક્તરાંગ જરૂર પિે તે પ્રમયણે આવશ્યક
કરવુાં
ચૂક વણીની સાંપ કક રક્તહત પદ્ધક્તત ઓ મયટે આગ્રહ કરવયમયાં આવે છે

આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો

□

સયબુ અને નળનય પયણી સક્તહત સયઇટ પર હયથ ધોવયની સુક્તવ ધયઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કયમદયરો હયથ વયરાં વ યર ધોઈ શકે તે મયટે તેઓ ને
પૂરતો સમય મળે તેની ખયતરી કરો; ઓછયમયાં ઓછય 60% આલ્કોહૉલ સયથે આલ્કોહૉલ આધયક્તરત હેન્િ સૅક્તનટયઇિસકનો ક્તવ કલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ
શકે

□
□કયમદયરો અને ગ્રયહકોને આરોગ્ય અને સુરક્ષયનય પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે યયદ કરયવવય મયટે સમગ્ર સયઇટમયાં દે ખયય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકો

સમગ્ર કયયકસ્થળમયાં વધુ સ્પશક થતો હોય તેવ ી જગ્યયઓમયાં ક્તનયક્તમત સૅક્તનટયઇિે શન પૂરાં પયડયુ,ાં જેમ કે વકક સ્ટે શનો, ઉપકરણ, સ્રીન, બયરણયનયાં
નૉબ, રેસ્ટરૂમો વગેર ે

સ્ટાફ અને કામગીરીઓ

કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો

□
સ્ વચ્છતય જાળવવય તથય રોગનુાં પ્રસયરણ ઘટયિવયનય ઉદ્દેશ્યથી લેવયયેલયાં અન્ય પગલયાંઓ સક્તહત કયમદયરોને સુરક્ષયની અદ્યતન મયક્તહતી અને તકે દયરીઓ અાંગ ે તયલીમ
પૂરી પયિો, જ મ
ે યાં નીચેનયનો પણ સમયવેશ થયય છે:

•
•
•
•
•

સયમયક્તજક અાંતર, હયથ ધોવયની ક્તરયય, ફે સ કવક્તરાં ગ નો યોગ્ય ઉપયોગ
તયપમયન અથવય લક્ષણોની તપયસ સક્તહત ઘરે જાતે સ્રીક્તનાંગ
ક્તબમયર હો તો કયમ પર ન આવવયનુાં મહત્ત્ વ
જો લક્ષણો તીવ્ર બને તો તબીબી સયરવયર ક્યયરે મેળવવી
પહેલેથ ી હોય એવો કયો રોગ વ્યક્તિઓને વયઇરસનય સાંરમણ સયમે અને વયઇરસનય ગાંભીર કે સથી ગ્રસ્ત થવયનય જોખમમયાં મૂકી શકે

□
બધય કયમદયરોમયાં સાંપકક ઓછો કરવય અને ગીચતય ઓછી કરવય મયટે કયયકસ્થળનયાં કલયકો અને ક્તશફ્ટ્સમયાં ફે રફયરો કરો (ક્તવક્તવધ સમયપત્રકો અથવય છૂ ટયછવયયય
આગમન / પ્રસ્થયન સયથે કયમ કરતી ટીમો)
□શક્ય હોય તો સેવય મેળવવય અથવય મટીક્તરયલ્સ આપવય મયટે અગયઉથી અપોઇન્ટમેન્ટ ગોઠવવય મયટે ગ્રયહકો અથવય બહયરનય ક્તવરે તયઓને આગ્રહ કરો
□
જો લયગુ પિતુાં હોય તો, પ્રતીક્ષય મયટે નય ક્તવસ્તયરો બાંધ કરો અને ગ્રયહકની અપોઇન્ટમેન્ટનો સમય ન થયય તયયાં સુધી તેઓને બહયર અથવય કયરમયાં રયહ જોવય મયટે ની
ક્તવનાંતી કરો
□પ્રતીક્ષયકક્ષ અથવય અન્ય સયમયન્ય ક્તવસ્તયરોમયાં અનયવશ્યક સુક્તવધયઓ (સયમક્તયકો, ગ્રયહક મયટે પયણી અથવય કૉફી, ક્લોિ કોટ રૂમો વગેર)ે દૂ ર કરો
□
ઘરમયાં પૂરી પયિવયમયાં આવતી સેવયઓ મયટે અને ઘરની અાંદર ઇન્સ્ટૉલેશન અને પ્રૉિક્ટ્સની ક્તિક્તલવરી મયટે એવી ક્તસ્થક્તતમયાં સેવય અથવય ક્તિક્તલવરીમયાં ક્તવલાંબ કરો,
જો ગ્રયહક એવુાં સૂચવે કે ઘરમયાં સાંભક્તવતપણે COVID-19 પૉક્તિક્તટવ વ્યક્તિ છે
□જો કયમદયરોને ક્તબમયરી જવે ુાં લયગતુાં હોય તો તેઓ કયમ પર આવી શકશે નક્તહ
□સેન્ટસક ફૉર ક્તિસીિ કન્ટર ોલનય અનુસયર જઓ
ે
પર COVID-19નુાં ક્તવશેષ સાંકટ હોય એવય કયમદયરોને ઘરે રહેવય મયટે અનુરોધ કરો અથવય ફરજોની પુન:સોાંપણી કરો,
જથ
ે ી અન્ય કયમદયરો અને ગ્રયહકો સયથેનો સાંપકક ઓછો કરી શકયય
□લક્ષણોની સ્ વ-ઓળખ કરવય મયટે અથવય જાણીતય કે શાંકયસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકનય સાંપકક અાંગે ક્તનયોજકને જાણ કરવય મયટે આગ્રહ કરો
□જ ઓ
ે નો COVID-19 પૉક્તિક્તટવ આવ્યો હોય એવય કયમદયરોને સફયઈ / રોગયણુનયશન અને કૉન્ટે ક્ટટ ટરે ક્તસાંગ નય હેતુઓ મયટે ઑક્તફસનય ક્તનયોજકને જાણ કરવય મયટે
આગ્રહ કરો જો ક્તનયોજકને કયયકસ્થળ પર પૉક્તિક્તટવ કે સ અાંગ ે જાણ કરવયમયાં આવે તો ક્તનયોજકે કયયકસ્થળ જ્યાં આવેલુાં હોય તે શહેર અથવય નગરનય સ્થયક્તનક સ્ વયસ્્ય
બૉિક (LBOH)ને જાણ કરવી જોઈએ અને સાંભક્તવત સાંપકોને એકયાંતવયસ અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવયની સલયહ આપવય મયટે વયજબીપણે કરયયેલી ક્તવનાંતી પ્રમયણે
LBOHને સહયયતય કરવી જોઈએ. મયગકદશકન અનુસયર અને / અથવય LBOHની ક્તવનાંતી પર અન્ય કયમદયરોનય પરીક્ષણની ભલયમણ કરવયમયાં આવે છે

□
□
સયઇટનય સાંપકક મયાં આવતી દરેક વ્યક્તિની નોાંધ રયખો, જ થ
ે ી કૉન્ટક્ટટ ટરે ક્તસાંગ શક્ય બને, જ મ
ે યાં કયમચલયઉ મુલયકયતીઓનો પણ સમયવેશ થયય છે (દય.ત., એવય લોકો
જઓ
ે વસ્તુઓ મૂકવય આવતય હોય)
કોમનવેલ્થનય કયયકસ્થળ પર સુરક્ષયનય ફરક્તજયયત ધોરણોમયાં આપેલી રૂપરેખય પ્રમયણે સ્ વયસ્્યની અગતયની મયક્તહતી અને સુરક્ષયનયાં સાંબાંક્તધત પગલયાંઓ અાંગ ે
કયમદયરો અને ગ્રયહકોને નોક્તટસ પોસ્ટ કરવી

સફાઈ અને રોગાણુનાશન

આરોગ્યના સખ્ ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી

□સયઇટની અવયરનવયર સફયઈ અને રોગયણુનયશનની પ્રક્તરયય કરો (ઓછયમયાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનુકૂળ હોય તો વધુ વખત)
□જમે યાં તયરીખ, સમય અને સફયઈનય વ્યયપનો સમયવેશ થતો હોય એવી સફયઈની નોાંધવહીઓ રયખો
□બહુ અવરજવર થતી હોય એવય ક્તવસ્તયરો અને બહુ સ્પશક થતો હોય એવી સપયટીઓમયાં અવયરનવયર રોગયણુનયશનની પ્રક્તરયય કરો (દય.ત. બયરણયનયાં નૉબ, રોક્તલાંગ
કયટક , બયથરૂમ)
□કોઈ પૉક્તિક્તટવ કે સ આવે તેવી ક્તસ્થક્તતમયાં CDCનય ક્તનદે શો અનુસયર ઊાંિી સફયઈ અને રોગયણુનયશન કરવય મયટે સયઇટ બાંધ કરો
જે તે ક્તવભયગ મયટે નય ક્તવક્તશષ્ટ પ્રોટોકૉલ્સની વધયરયની ક્તવગતો https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts પર મળી શકશે

