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કોરોના વાયરસનો ફે િાવો શ્વાચ્છોશ્વાસ દ્વારા, ડ્ર ોપિેટ દ્વારા સીધા સંપકક થી થતો હોય છે .
હાિમાં લવશ્વમાં તથા દેશમાં પ્રવૃલિ રહે િ કોરોના વાયરસની પરીસ્થીતીને ધ્યાને િેતાં રાજયમાં
કોરોના વાયરસનો ફે િાવો ન થાય તે માટે ભારત સરકાર તરફથી પરરપત્ર મારફતે સમયાંતરે
સુચનાઓ આપવામાં આવે છે . સરકારશ્રી તરફથી સમગ્ર રાજયમાં તા.૧૯/૦પ/ર૦ર૦ ના
૦૦.૦૦ કિાકથી તા.૩૧/૦પ/ર૦ર૦ ના ર૪.૦૦ કિાક સુધી િોકડ્ાઉનની અવલધ
િંબાવવામાં આવે છે અને કન્ટે ઈન્મેટ / ક્િસ્ટર લવસ્તાર સસવાયના લવસ્તારમાં

દુકાનો અને

આર્થથક ઉત્પાદન ની ગતતલવલધઓ/ માકે ટો / શોપપગ કોમ્પિેક્ષમાં દુકાનો લવગેરે શરુ કરવા
પરવાનગી આપવામાં આવેિ છે , જે અન્વયે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાહે ર કરવામાં આવેિ
કન્ટે ઈન્મેટ / ક્િસ્ટર સસવાયના લવસ્તારમાં દુકાનો/ ઓલફસો/ એકમો લવગેરે શરુ કરવા નીચે
જણાવેિ ચેક્િીસ્ટ મુજબની વ્યવસ્થા/લનયમ શરુ કરનાર માલિકો દ્વારા પાિન / અમિ
કરવાના રહે શે. િાગત ચેક્િીસ્ટમાં સંપૂણક લવગતો ભરી, સહી સસક્કા સાથેની નકિ પોતાની
પાસે રાખવાની રહે શે. સુરત મહાનગરપાલિકા અથવા સરકારી અલધકારી / કમકચારી દ્વારા તપાસ
માટે આવે ત્યારે ઉક્ત સંપૂણક લવગત ભરે િ અને સહી વાળું ચેકિીસ્ટ બતાવવાનું રહે શે. જો
ચેકિીસ્ટ મુજબ ચુસ્ત અમિ / પાિન થયેિ

અલધકારી / કમકચારીને

કાયદેસર / દંડ્ાત્મક કાયકવાહી કરવામાં આવશે, જેની નોધ િેવી.

નરહ જણાશે તો
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હીરા / ટે કસટાઇિ / અન્ય મેન્યુફેક્ચરરંગ એકમ
વકક પ્િેસ ચેકિીસ્ટ કોવીડ્-19
1.

મારી દુકાન/ એકમ/ યુલનટ લવગેરે કલ્સટર / કન્ટે ઇન્મેન્ટ લવસ્તારમાં આવતું

હા /ના

નથી

2.

સોલશયિ ડ્ીસ્ટન્સનું પાિન ફરજના સ્થળે થાય છે ?

હા /ના

3.

ફરજીયાત માસ્ક પહે રવાનુ કમકચારીઓ દ્રારા પાિન કરવામાં આવે છે ?

હા /ના

70% આલ્કોહોિ આધારરત પ્રવાહી સેલનટાઇઝરનો સહ-કમકચારીઓ દ્રારા યોગ્ય

હા /ના

4.
5.

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
70% આલ્કોહોિ આધારરત પ્રવાહી સેલનટાઇઝરનો ગ્રાહક/ક્િાયન્ટ કે અન્ય

હા /ના

આવનાર વ્યલક્તઓ પાસે યોગ્ય ઉપયોગ કરાવવામાં આવે છે ?

6.

સરકારશ્રી અને SMC દ્રારા ઓફીસ / રોજગાર ચાિુ કરવાની છુટ મળી છે ?

7.

કુ િ કમકચારીના ૫૦% કમકચારીઓને જ એક સમયે બોિાવવાની વ્યવસ્થા કરે િ છે . હા /ના

8.
9.
10.
11.
12.
13.

વધુ જોખમી કમકચારીઓ જેવા કે ડ્ાયાબીટીસ, અસ્થમા, હાયપર ટેં શન, કે ન્સરગ્રસ્ત

હા /ના
હા /ના

કમકચારી ઓલફસમાં ફરજ પર આવે છે ?
૫૦ થી વધુ િોકો કામ કરતા હોય તો તેઓના થમકિ લસ્િનીંગ કરવા માટે ની

હા /ના

વ્યવસ્થા કરીશ.
ગ્રાહક/ક્િાયન્ટ કે અન્ય વ્યલક્તને એપોઇંટમેન્ટ આપીને બોિાવાવામાં આવે છે ?

હા /ના

ગ્રાહક/ક્િાયન્ટ કે કે અન્ય વ્યલક્ત પાસે સોલશયિ ડ્ીસ્ટન્સનું પાિન કરાવવામાં

હા /ના

આવે છે ?
ફરજના સ્થળે / વકક પ્િેસની અંદર/બહાર સ્વચ્છતા છે ?

હા /ના

ફરજના સ્થળે/વકક પ્િેસ પર 2% ડ્ીટરજન્ટ સોલ્યુશન કે 1% સોલડ્યમ

હા /ના

હાયપોક્િોરાઇટ સોલ્યુશન દ્રારા સ્થળની લનયતમત સફાઇ થાય છે ?

14.

સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોવાની ખાનગી/કોમન વ્યવસ્થા છે ?

હા /ના

15.

સંડ્ાશ-બાથરૂમની ખાનગી/કોમન વ્યવસ્થા છે ?

હા /ના

16.

કામ ઉપર આવતા સ્ટાફ અને મુિાકાતીઓનું નોંધણી રજીસ્ટર રાખીશ.

હા /ના

શક્યત: સોલશયિ ડ્ીસ્ટન્સનું પાિન થાય તે મુજબ કમકચારીઓ માટે આવવા-

હા /ના

17.
18.
19.

જવાની વ્યવસ્થા કરીશ.
શકયત: કામનો સમય પૂરો થયા સસવાય કામદારોને એકમની બહાર મોકિીશ નરહ. હા /ના
પેટીએમ, ભીમ એપ, ગુગિ પ્િે કે બેંક એપ થી ચુકવણી કરવાનો આગ્રહ રાખવામાં

હા /ના

આવે છે ?

20.

માસ્ક/ગ્િવ્સને ડ્ીસટર ોય કરવા માટે અિગથી પીળી બેગ રાખીશ.

હા /ના

21.

કામ કરતા તમામને સરકારશ્રીની આરોગ્ય સેતુ એપ ઇન્સ્ટોિ કરાવીશ અને તે

હા /ના
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ચાિુ રહે તેની તકે દારી રાખીશ.
22.

શક્યત: રોગપ્રતતકારક શલક્ત વધારવાના હે તુથી કામ કરતા તમામને આયુષ

હા /ના

મંત્રાિય દ્વારા સૂચવેિ આયુવરે દક અને હોતમયોપેથી ઉપચાર કરાવીશ.
ઉપર જણાવેિ ચેકિીસ્ટ મુજબ અમિ કરવા બાહેં ધરી આપું છું અને ચૂક કરવામાં આવશે તો,

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાયદેસર/દંડ્ાત્મક કાયકવાહી કરવામાં આવશે, જે મને ગ્રાહ્ય/માન્ય રહે શે
જેની નોંધ િઉં છું.
સંસ્થાનું નામ
સંસ્થાનું સરનામું
ગુમાસ્તાધારા

િાયસન્સ/પ્રોફે શન

ટે ક્ષ નોંધણી નંબર
બાહેં ધરી આપનારનું નામ અમે હોદ્દો
બાહેં ધરી આપનારનો કોન્ટે ક્ટ નંબર
બાહેં ધરી આપનારની સહી/સસક્કો
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ઓફીસ શરુ કરવા
વકક પ્િેસ ચેકિીસ્ટ કોવીડ્-19
1.
2.
3.
4.

મારી દુકાન/એકમ/યુલનટ લવગેરે કલ્સટર/કન્ટે ઇન્મેન્ટ લવસ્તારમાં આવતું નથી

હા /ના

માસ્ક, સેનીટાઈઝર, સોશીયિ લડ્સ્ટન્સીંગ, થમકિ સ્કે નીંગની ગાઈડ્િાઈનનું હા /ના
ચુસ્તપણે પાિન કરીશ
કમકચારીઓએ કામગીરી દરમ્યાન સોશીયિ લડ્સ્ટન્સીંગ જાળવી, ભેગા ન થાય તેની હા /ના
કાળજી રાખીશ
ઓલફસના કુ િ કમકચારીના ૩3% કમકચારીઓને જ એક સમયે બોિાવવાની
વ્યવસ્થા કરે િ છે .

હા /ના

5.

શકય તેટિી કામગીરી કમકચારી ઘરે થી (Work from Home) કરી શકે તેવી હા /ના

6.

શકયત: રૂબરૂ મીટીંગો ટાળી દઈશ

7.
8.
9.

વ્યવસ્થા ગોઠવીશ.
હા /ના

શકયત: કિાયન્ટસને રૂબરૂ મળવા/મીટીંગ કરવાનું ટાળી, જરૂર જણાયે Video હા /ના
Conference દ્વારા તમરટંગનું આયોજન કરીશ.
શકયત: કમકચારીઓની બેઠક વ્યવસ્થા વચ્ચે ગ્િાસ કે અન્ય અનુકુળ મરટરીયિના હા /ના
પાટીશન કરીશ.
હા /ના

કોમન કે ન્ટીન લવગેરે ચાિુ કરીશ નરહ.

શકયત: કમકચારીઓએ ઓલફસની કોમન કે ન્ટીનનું જમવાનું ટાળી, ઘરે થી જ ટીફીન હા /ના
10. િાવવા. કમકચારીઓને પ્રોત્શારહત કરીશ અથવા ઘરે ભોજન િઈ શકે તે મુજબ
ઓલફસનો સમય લનધાકરરત કરીશ.
11.

શકયત: કમકચારીઓ

ઘરે થી જ પીવાનું પાણી િઈને આવશે

અને ઓલફસમાં હા /ના

પાણી/ઠંડ્ા પીણા જેવી વસ્તુઓનું લવતરણ કરીશ નહી

12. કામ ઉપર આવતા સ્ટાફ અને મુિાકાતીઓનું નોંધણી રજીસ્ટર રાખીશ.

હા /ના

બહારથી આવતી ટપાિ, પેપસક, વસ્તુઓ યોગ્ય રીતે સેનેટાઈઝ થાય તે માટે હા /ના
13. ઓલફસની બહાર/એન્ટર ન્સ પર યોગ્ય વ્યવસ્થા કરીશ

14.

ઓલફસના તમામ બારી-દરવાજા ખુલ્લા રાખી યોગ્ય Cross - Ventilation જળવાય હા /ના
તે સુલનલિત કરીશ
ઓલફસના અંદરના સમાન, ફાઈલ્સ, કોમ્પ્યુટર, કી-બોડ્ક , માઉસ, ફર્નનચર લવગેરે હા /ના

15. તમામ વસ્તુઓને લનયતમતપણે સાફ સફાઈ અને સેનેટાઈઝ કરાવવાની તકે દારી
રાખીશ
16. શકયત: ઓલફસમાં તમામ એમ્પ્િોઇને સમયાંતરે ગરમ પાણી, ચા/કોફી લવગેરે હા /ના

સુરત મહાનગરપાલિકા

COVID-19 અંગે ચેક લિસ્ટ

પીવા મળે તેવી વ્યવસ્થા કરીશ
શકય હોય તો ઓલફસ બબલ્ડ્ીંગમાં LIFTનો ઉપયોગ ટાળી, જયાં અલનવાયક હોય હા /ના
17. ત્યાં LIFTની CAPACITY થી ઓછા માણસોને જ એક સમયે LIFT માં આવે તે
મુજબની વ્યવસ્થા ગોઠવીશ
18.

શકય તેટિી વધુ વાર ઓલફસમાં યોગ્ય ડ્ીસઇન્ફે કટન્ટ મટીરીલ્સના પોતા હા /ના
(Mopping) થાય તેવી વ્યવસ્થા કરીશ (Flooring, Table Surface, લવગેરે)
ઓલફસમાંથી મુિાકાતીઓને બેસવા માટે ની કોમન જગ્યા (Lounge) નો ઉપયોગ હા /ના

19. બંધ રાખીશ અને શકય તેટિી ઓછી સંખ્યામાં મુિાકાતી ઓલફસમાં પ્રવેશે/એકઠા
થાય તેવી વ્યવસ્થા કરીશ
20.

ઓલફસમાં આવતા કમકચારીઓ તથા મુિાકાતીઓ શકય તેટિી ઓછી-અલનવાયક હા /ના
ચીજ-વસ્તુઓ જ સાથે િાવે તેવો પ્રબંધ કરીશ
ગ્રાહકો કે અન્ય કોઈ સાથે રજૂ આત/ફરરયાદ સબંલધત મહિમ કોમ્યુલનકે શન ઈ- હા /ના

21. મેઈિ/વોટ્સ અપ કે અન્ય ડ્ીજીટિ માધ્યમ દ્વારા મળે તે મુજબની વ્યવસ્થા કરી,
શકાયત: રૂબરૂ મુિાકાત રાખીશ નરહ.
22. ઓલફસમાં COVID - 19 ને િગતી સુચનાઓ અંગેના પેમ્પિેટ િગાવીશ.

હા /ના

23. માસ્ક/ગ્િવ્સને ડ્ીસટર ોય કરવા માટે અિગથી પીળી બેગ રાખીશ.

હા /ના

24.
25.

કામ કરતા તમામને સરકારશ્રીની આરોગ્ય સેતુ એપ ઇન્સ્ટોિ કરાવીશ અને તે ચાિુ
રહે તેની તકે દારી રાખીશ.

હા /ના

શક્યત: રોગપ્રતતકારક શલક્ત વધારવાના હે તુથી કામ કરતા તમામને આયુષ હા /ના
મંત્રાિય દ્વારા સૂચવેિ આયુવરે દક અને હોતમયોપેથી ઉપચાર કરાવીશ.
ઉપર જણાવેિ ચેકિીસ્ટ મુજબ અમિ કરવા બાહેં ધરી આપું છું અને ચૂક કરવામાં આવશે તો,

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાયદેસર/દંડ્ાત્મક કાયકવાહી કરવામાં આવશે, જે મને ગ્રાહ્ય/માન્ય રહે શે
જેની નોંધ િઉં છું.
સંસ્થાનું નામ
સંસ્થાનું સરનામું
ગુમાસ્તાધારા

િાયસન્સ/પ્રોફે શન

ટે ક્ષ નોંધણી નંબર
બાહેં ધરી આપનારનું નામ અમે હોદ્દો

સુરત મહાનગરપાલિકા
બાહેં ધરી આપનારનો કોન્ટે ક્ટ નંબર
બાહેં ધરી આપનારની સહી/સસક્કો

COVID-19 અંગે ચેક લિસ્ટ

સુરત મહાનગરપાલિકા

COVID-19 અંગે ચેક લિસ્ટ

માર્કે ટ / શોપ િંગ સેન્ટર / દુકાન
વકક પ્િેસ ચેકિીસ્ટ કોવીડ્-19
1. મારી દુકાન/એકમ/યુલનટ લવગેરે કલ્સટર/કન્ટે ઇન્મેન્ટ લવસ્તારમાં આવતું નથી

હા /ના

2. માસ્ક, હે ન્ડ્ ગ્િોવ્સ, તેમજ સોલશયિ લડ્સ્ટન્સ જાળવવાના લનયમોનું પાિન કરીશ.

હા /ના

3. ગ્રાહકોને પણ સોલશયિ લડ્સ્ટન્સનું પાિન કરાવીશ.

હા /ના

4. સમયાન્તરે સાબુ/સેલનટાઇઝરથી હાથ સ્વચ્છ રાખીશ. .

હા /ના

ગ્રાહકોને અથવા અન્યને એપોઇંટમેન્ટથી અથવા ટોકન દ્રારા સમય આપી ભીડ્ ઓછી

5.

હા /ના

કરવા માટે આગ્રહ રાખીશ.

6. શકયત: ઓડ્ક રની લવગત પહે િેથી િઇ સમાન પેક કરી તૈયાર રાખીશ.

હા /ના

શકયત: ગ્રાહકોને આપવા માટે તમામ માિ સામાન, ગ્રાહક દ્રારા િાવેિ થેિીમાં જ હા /ના

7.

આપીશ.
પેટીએમ, ભીમ એપ, ગુગિ પ્િે કે બેંક એપ થી ચુકવણી કરવાનો આગ્રહ રાખીશ અને હા /ના
જો એ શક્ય ન હોય તો
- ગ્રાહકો પાસેથી મળતા રૂતપયા-સસક્કા એક અિગ બોક્સ કે ઢાંકણા વાળા ડ્બ્બામાં
ગ્રાહક દ્રારા સીધા જ નાખાવીશ અને અન્ય વ્યલક્તને પણ રૂતપયા-સસક્કા અડ્વા

8.

દઈશ નરહ
- આજે મળેિ રૂતપયા-સસક્કા ૨-૩ રદવસ સુધી અિગ રાખીશ અને ત્યારબાદ જ
વપરાશમાં િઈશ
માસ્ક પહે રેિ ગ્રાહકને જ દુકાનમાં પ્રવેશ આપીશ, ત્યારબાદ, એમનું નામ અને મોબાઇિ હા /ના
9. નંબર એક નોટબુક કે ડ્ાયરીમાં નોધ રાખીશ અને હાથ સેલનટાઇઝર દ્રારા સ્વચ્છ કરાવ્યા
બાદ જ દુકાનમાં પ્રવેશ આપવો.
10. માસ્ક/ગ્િવ્સને ડ્ીસટર ોય કરવા માટે અિગથી પીળી બેગ રાખીશ.
11.

કામ કરતા તમામને સરકારશ્રીની આરોગ્ય સેતુ એપ ઇન્સ્ટોિ કરાવીશ અને તે ચાિુ રહે

હા /ના
હા /ના

તેની તકે દારી રાખીશ.
કન્ટે ઈનમેન્ટ એરરયા સસવાયના શોપપગ સેન્ટરોમાં આવેિ દુકાનો એકી-બેકી (ઓડ્-

હા /ના

12. ઇવન) પધ્ધતત મુજબ એકી તારીખે એકી નંબરની દુકાનો અને બેકી તારીખે બેકી
નંબરની દુકાનો ખોિીશ. (A=1, B=2… / AA=1, AB=2… / etc.)
No mask – No sale નું ફરીજીયાત પાિન કરી માસ્ક વગરના ગ્રાહકોને વેચાણ કરીશ

હા /ના

13. નરહ. દુકાનદાર/વેચનારે માટે માસ્ક પહે રવું ફરજીયાત હોવાનું મને ધ્યાન છે . આનું
પાિન ન કયેથી દંડ્ાત્મક કાયકવાહી કરવામાં આવશે તેનું પણ મને ધ્યાન છે .
14.

શક્યત: રોગપ્રતતકારક શલક્ત વધારવાના હે તુથી કામ કરતા તમામને આયુષ મંત્રાિય
દ્વારા સૂચવેિ આયુવરે દક અને હોતમયોપેથી ઉપચાર કરાવીશ.

હા /ના

સુરત મહાનગરપાલિકા

COVID-19 અંગે ચેક લિસ્ટ

ઉપર જણાવેિ ચેકિીસ્ટ મુજબ અમિ કરવા બાહેં ધરી આપું છું અને ચૂક કરવામાં આવશે તો,
સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાયદેસર/દંડ્ાત્મક કાયકવાહી કરવામાં આવશે, જે મને ગ્રાહ્ય/માન્ય રહે શે
જેની નોંધ િઉં છું.
સંસ્થાનું નામ
સંસ્થાનું સરનામું
ગુમાસ્તાધારા

િાયસન્સ/પ્રોફે શન

ટે ક્ષ નોંધણી નંબર
બાહેં ધરી આપનારનું નામ અમે હોદ્દો
બાહેં ધરી આપનારનો કોન્ટે ક્ટ નંબર
બાહેં ધરી આપનારની સહી/સસક્કો

સુરત મહાનગરપાલિકા

COVID-19 અંગે ચેક લિસ્ટ

શાકભાજી અને કરીયાણાના પિક્રેતાઓ જોગ
1.

કન્ટે ઈનમેન્ટ એરરયામાં જેતે ઝોન દ્વારા તાિીમ િીધી હોય તેવા લવિે તાઓજ વેચાણ કરી શકશે.

2.

કન્ટે ઈનમેન્ટ એરરયા સસવાયના શોપપગ સેન્ટરોમાં આવેિ દુકાનો એકી-બેકી (ઓડ્-ઇવન) પધ્ધતત
મુજબ એકી તારીખે એકી નંબરની દુકાનો અને બેકી તારીખે બેકી નંબરની દુકાનો ખોિી શકાશે. (A=1,
B=2… / AA=1, AB=2… / etc.)

3.

શાકભાજી અને કરીયાણાના વેપારીએ માસ્ક અને ગ્િોવ્ઝ ફરજીયાત પહે રવા જોઈએ તેમજ યોગ્ય સોલશયિ
ડ્ીસટે ન્સ જળવાઈ રહે તેની તકે દારી રાખવી.

4.

No mask – No sale

નું ફરીજીયાત પાિન કરી માસ્ક વગરના ગ્રાહકોને વેચાણ કરી શકાશે નરહ.

દુકાનદાર/વેચનારે માટે માસ્ક પહે રવું ફરજીયાત છે . આનું પાિન ન કયેથી બંને સામે દંડ્ાત્મક કાયકવાહી
કરવામાં આવશે.
5.

શાકભાજી, ફળફળાદી લવગેરેનું ઉત્પાદન કરતા ખેડ્ૂતોએ પોતે જ શક્ય હોય તો ૨૫૦ ગ્રામ, ૫૦૦ ગ્રામ ને ૧
લકિોગ્રામના પેકીંગ બનાવી, સરકાર ધ્વારા નક્કી કરે િ સ્થળોએ વેચાણ કરવું.

6.

શકયત: રૂ. ૧૦ અને તેના ગુણાંકમાં શાકભાજી/ફળફળાદીનું પેકકગ તૈયાર રાખી ગ્રાહકને આપવાનું રહે શે.

7.

શાકભાજી અને કરીયાણાના વેપારીએ ગ્રાહકોને તમામ માિ સમાન સીધો થેિીમાં જ આપવો.

8.

APMCના વેપારી/છૂટક વેપારીઓએ ગ્રાહકો સાથે PAYTM/GOOGLE PAY જેવા ડ્ીજીટિ નાણાલકય
વ્યવહાર જ કરવો.

9.

ગ્રાહકો તરફથી મળતા રૂતપયા- સસક્કા સીધા અિગ બોક્સ કે ઢાંકણવાળા ડ્બ્બામાં જ નાખવા, અને ગ્રાહક
ને પરત આપવાના રૂતપયા પણ અિગ ખાનામાં / ડ્બ્બામાં રાખવા.

10.

શકયત: ગ્રાહકો દ્વારા મળે લ રૂપિયા પિક્કા ૨-૩ દદવિ બાદજ ઉિયોગમાાં લઈશ.

11.

શાકભાજી વેચવા માટે સુરત મહાનગરિાલલકા દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવેલ સ્થળે જ બે પવક્રેતાઓ વચ્ચે
૧૦ મીટરનુાં અંતર જળવાઈ રહે તે મુજબની વ્યવસ્થા કરી શાકભાજીનુ ાં વેચાણ કરીશ.

12.

૮૦ ફૂટ કે તેનાથી વધુ િહોળાઈના રસ્તા િર ટ્રાદિક ના થાય તે મુજબ બે પવક્રેતાઓ વચ્ચે ૧૦ મીટરનુ ાં
અંતર રાખી ટ્રાદિકને અડચણ ના થાય તે મુજબની વ્યવસ્થા કરી વેચાણ કરીશ.

13.

માસ્ક/ગ્લવ્િને ડીિટ્રોય કરવા માટે અલગથી િીળી બેગ રાખીશ.

14.

િરકારશ્રીની આરોગ્ય િેત ુ એિ ઇન્સસ્ટોલ કરી, તે ચાલુ રહે તેની તકેદારી રાખીશ.

15.

ુ ી તમામે આયુષ માંત્રાલય દ્વારા સ ૂચવેલ આયુવેદદક
શક્યત: રોગપ્રપતકારક શક્તત વધારવાના હેતથ
અને હોપમયોિેથી ઉિચાર કરીશ.

***

સુરત મહાનગરપાલિકા

COVID-19 અંગે ચેક લિસ્ટ

પરરલશષ્ટ–I: લવલવધ સપાટીઓ પર કોરોના વાઇરસનો
અલસ્તત્વ/જીવન (સવાકઈવિ) સમય
કોરોના વાઈરસ લવલવધ સપાટી ઉપર અિગ-અિગ સમય સુધી જીલવત રહી શકે છે અને
આ અંગે સંશોધન થઇ રહે િ છે . તેથી સાવચેતીના પગિા રૂપે નીચે જણાવ્યા મુજબ હોય
કોઈ પણ અજાણી સપાટી/વસ્તુને સ્પશક કરવાનું ટાળો તથા ઘરે /ઓલફસે િાવેિ
વસ્તુઓને નીચે જણાવેિ સમય માટે અિગ રાખી ત્યાર બાદ ઉપયોગમાં િેવા અંગત
અબભપ્રાય/અનુરોધ છે .
સપાટી

સમયગાળો

એલ્યુતમલનયમ

૨-૮ કિાક

િાકડ્ુ

૪ રદવસ

પ્િાલસ્ટક

૨-૫ રદવસ

ધાતુ

૫ રદવસ

કાગળ

૩ કિાક થી ૫ રદવસ

સસરાતમક

૫ રદવસ

લસ્ટિ

૪-૫ રદવસ

કાચ

૪-૫ રદવસ

