હોટસ અને આિતય સકાર જયાએ
COVID-19 અટકાયત
અટકાયત માટ માગદ
 શન

1. તમામ કટ ટમેટ / લ ટર િવ તારમાં હોટ સ બંધ રહશ.ે ફત કટટમેટ / લ ટર
િવ તારની બહાર ખોલવાની મં)ૂર+ આપવામાં આવશે.
2. ૬૦-૬૫ વષ થી વ3ુ વયના 5ય6તઓ,કોમોરબ9ડ+ટ+ઝ 5ય6તઓ, ગભવ
 તી મ=હલાઓ, ૧૦
વષથ
 ી નીચેના બાળકોને ઘર રહવા સલાહ આપવામાં આવે છે . હોટ સમાં પણ તે Dગે
જEર+ સલાહ આપવાની રહશ.ે
3. COVID-19 Dતગત
 ક ટલાક જEર+ H ૂચનો દર ક ટાફ તેમજ પાલન કરાવાના રહશ.ે
•

બે 5ય6તઓ વIચે ઓછામાં ઓJ ૬ Kટ Lુ ં Dતર રાખવાLુ ં રહશ.ે

•

ફરMયાત મા ક / ફસ કવર નો ઉપયોગ કરવો.

•

૪૦ થી ૬૦

કડ Hુધી હાથ ધોવા. આકોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝર નો ઊપયોગ

કરવો.
•

ખાંસી ક છ+ક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર Eમાલ ક ટ+ Tુ રાખUુ ં તેમજ તરત જ તેને
ડ+ પોઝ કરUુ.ં

•

પોતાની આરોય ચકાસUું તેમજ માંદગી જણાય નMકના હપલાઇન નંબર પર
કોલ કરવો / આરોય સેટર િવગેરનો સંપક કરવો.

•

Vહરમાં WુકUુ ં ન=હ.

•

દર ક Xાહક / ટાફ પાસે આરોય સેY ુ એપ ડાઉનલોડ કરવાનો આXહ રાખવો.

4. હોટ સએ નીચે ZુજબLુ ં આયોજન કરવાLુ ં રહશ.ે
•

એ[સ પર સેનેટાઈઝર અને થમલ
કનર ફરMયાત Zુકવા અને હાઇMન મેટન

કરUુ.ં

•

ફત િસમટ\સ ન=હ ધરાવતા Zુલાકાતીઓ અને Xાહકોને જ પરવાનગી આપવી.

•

તમામ Zુલાકાતીઓ અને Xાહકોને હોટસની Dદર ફરMયાત મા ક પહરવાLુ ં
રહશે.

•

પો ટસ/
 ટડ+ઝ /ઓ=ડયો-િવઝીયલ મા]યમ થી COVID-19 ની સલામતી Dગે
ના ઊપયો દશાવાના રહશ.ે

•

હોટસ મેનેજમેટ માટ તેમજ સોસીયલ – =ડ ટનિસ^ગ પાલન માટ જEર+ માણસો
રાખવા.

•

સો_યલ – =ડ ટનિસ^ગ ફ=રજયાત પાલન કરવાLુ ં રહશ.ે

•

મોટ+ `મરના કમચાર+, ગભવ
 તી મ=હલાઓ તેમજ મેડ+કલ કંડ+શનમાં હોય તેવા
Zુલાકાતીઓ અને Xાહકોને પabલકના સીધા સંપકમાં આવવા દ વા નહ+.

•

પabલક પા=કcગ dલેસ અને વ3ુ 5ય6તઓ ભેગા થતા હોય યાં સો_યલ–
=ડ ટનિસ^ગ Lુ ં ફ=રજયાત પાલન કરUુ.ં

•

જો પા=કcગની Hુિવધા ઉપલbધ હોય તેવા =ક સા માં ઓપર ટeગ ટાફ ફ=રજયાત
મા ક પહરUુ.ં ગાડ+ઓના ડોર હડલ, ચાવીઓને ડ+સ ઈનફટ કરUુ.ં

•

fુકાનો,

ટોસ તેમજ કફતેર+યાની Dદર અને બહાર સોિશયલ ડ+ તેસીનગLુ ં

ફરMયાત પાલન કરાવવાLુ ં રહશ.ે
•

લાઈનમાં ઉભી રહતી વખતે બે 5ય6તઓ વIચે ઓછામાં ઓJ ૬ Kટ Lુ ં Dતર
રાખવા 5યવ થા કરવાની રહશ.ે

•

હોટલમાં આવેલ ગે ટની [ાવેલ =હ [+ મેડ+કલ કંડ+શન તેમજ આઈડ+ કાડ અને
સેફ =ડલેરશન કરાવાLુ ં રહશે અને મા=હતી રાખવાની રહશે.

•

ટાફ, Zુલાકાતીઓ, Xાહકો અને g ૂડસ સdલાય માટ અલગ-અલગ એ[+એઝીટ ની 5યવ થા હોવી જોઈએ.

•

માલસામાનની હરફર વખતે કાળM રાખી, વારં વાર ડ+સઈનફટ કરાવવાLુ ં રહશ.ે

•

હોટલના ર+સેdશન પર હડ સેનેટાઈઝર રાખવાLુ ં રહશે તેમજ રM ટરમાં એ[+
ફોમ ભરતા પહલા અને પછ+ હાથ સેનેટાઇઝ કરવાના રહશ.ે

•

હોટલ hારા ડ+Mટલ મા]યમ થી પેમેટ iવા ક

કોડ, ઈ-વોલેટ, તેમજ

ઓનલાઈન ફોમ ને jાધય આપવાLુ ં રહશ.ે
•

લગેજ (સામાન) Eમ માં લઇ જતા પહલા ડ+સ ઈનફટ કરવાLુ ં રહશે.

•

ગે ટને કટટમેટ / લ ટર િવ તારમાં ન જવાની સલાહ આપવાની રહશ.ે

•

ર ટોરટ માટ ઇ Tુ કર લ ડ+ટ સ ગાઈડલાઇસ ફોલો કરવાની રહશ.ે
1.

=ડ પોઝેબલ મેL ુ નો ઉપયોગ કરવો વ3ુ =હતાવહ છે .

2.

કાપડના નેપક+ન ને બદલે ડ+ઝપોઝેબલ નેપક+ન વાપરવા વ3ુ =હતાવહ
છે .

3.

mુફ સિવnસમાં સો_યલ – =ડ ટનિસ^ગ ફ=રજયાત પાલન કરવાLુ ં રહશ.ે

4.

ડ+ઝીટલ મા]યમ થી oુકવણી કરવાનો આXહ રાખવો.

5.

સીટeગ એર જમેટ કરતી વખતે સો_યલ– =ડ ટનિસ^ગ પાલન

અવ_ય

કરવાLુ ં રહશ.ે
•

લીpટમાં માણસની સqયા મયા=દત રાખવા 5યવ થા કરવી.

•

ડાઇન-ઇન ને બદલે Eમ સિવnસ ટ ક અવે ને jાધય આપવાLુ ં રહશ.ે ડ+લીવર+
કરનાર 5ય6ત Kડ પેકટ આપવાને બદલે દરવાV પાસે છોડUુ ં =હતાવહ છે .

•

Eમ સિવnસ માટ ગે ટ hારા સીધા સંપક ને બદલે ઇટર કોમ ક મોબાઈલ hારા
વાત કરવાની રહશ.ે

•

એ ક લેટર પર એક 5ય6ત છોડ+ ને ઉભા રહ તે Zુજબની 5યવ થા રાખવી.

•

એરકંડ+શન Lુ ં ટ \પર ચર ૨૪થી ૩૦ સેશીયસ રાખUુ.ં

•

મોટા મેળાવડા / વ3ુ લોકોને ભેગા થUુ ં jિતબંિધત છે .

•

હોટ સના બાથEમ, વોિશ^ગ

ટશન અને પાણી પીવાની જયાને વારં વાર

સેનેટાઈઝ કરાવવાના રહશ.ે
•

ફસકવર મા ક અને ગોઝ પહયાની ચકાસણી માtલકને કરવાની રહશ.ે

•

બાથEમની સફાઈ સમયાંતર કરાવવી.

•

હોટસની સuv સને તેમજ ડોર, હડલ, બેચીસ, બાથEમ િવગેરને (૧% સોડ+યમ
હાઈપોલોર+ડના િમxણથી) ડ+સઈફટ કરાવUુ ં

•

જો કોઈ શકા પદ ક કફોમ કસ આવે તો......


એ 5ય6તને અય એક Eમ માં આઈસોલેટ કરવી.



ડોટર તપાસ કર યાં Hુધી ફસ પર ફ+રMયાત મા ક પહર+ રાખUુ.ં



નMકના કલીનક ક હો6 પટલમાં તરત જ Vણ કરવી ક ડ+સ[+ક હપ
લાઈન ને જણાવUુ.ં



પabલક હથ ઓથોર+ટ+એ જEર+ કાયવ
 ાહ+ કરવી અને કોટટ [સeગ ની
કામગીર+ કરવી.



જો પોઝેટ+વ કસ મળે તો તરત જ jીમાસીસ ને ડ+સઇફકટ કરાવUુ.ં

***

