ર ટોર ટ અને અય આિતય સકાર જયાએ

COVID-19 અટકાયત માટ માગદ
 શન


1. તમામ કટ ટમેટ / લટરમાં ર ટોરટ બંધ રહશ.ે ફત કટટમેટ / લટરની બહાર
ખોલવાની મં(ૂર* આપવામાં આવશે.
2. ૬૦- ૬૫ વષ થી વ2ુ વયના 4ય5તઓ, કોમોરબ8ડ*ટ*ઝ 4ય5તઓ, ગભવ
 તી મ<હલાઓ,
૧૦ વષ થી નીચેના બાળકોને ઘર રહવા સલાહ આપવામાં આવે છે . ર ટોર ટ પણતે Cગે
જDર* સલાહ E ૂચનો આપવા 4યવથા કરવાની રહશ.ે
3. COVID-19 Cતગત
 કટલાક જDર* E ૂચનો દર ક ટાફ તેમજ પાલન કરાવાના રહશે
•

બે 4ય5તઓ વFચે ઓછામાં ઓG ૬ Hટ Iુ ં Cતર રાખવાIુ ં રહશે

•

ફરJયાત માક/ ફસ કવર નો ઉપયોગ કરવો.

•

૪૦ થી ૬૦ કડ Eુધી હાથ ધોવા. આMકોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝર નો ઊપયોગ
કરવો.

•

ખાસી ક છ*ક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર Dમાલ ક ટ*Rુ રાખSું તેમજ તરતજ તેને
ડ*ઝપોઝ કરSુ.ં

•

પોતાની આરોય ચકાસSુ ં તેમજ માંદગી જણાય તો હMપલાઇન નંબર પર કોલ
કરવો / હMથ સેટર િવગેરનો સંપક કરવો.

•

Tહરમાં UુકSુ ં ન<હ.

•

દર ક Vાહક / ટાફ પાસે આરોય સેW ુ એપ ડાઉનલોડ કરાવવી.

4. ર ટોર ટ નીચે XુજબIુ ં આયોજન કરવાIુ ં રહશ.ે
•

ડાઈન-ઇન ને બદલે ટક અવે(પાસલ
 ) Eુિવધાને મહવ આપવાIુ ં રહશ.ે
ડ*લીવર* બોયએ Vાહકને સીધા પેકટ આપવાને બદલે દરવાT પર XુકવાIુ ં
<હતાવહ રહશ.ે

•

હોમ ડ*લીવર*ના દર ક ટાફને થમલ
 કનરથી કન કરવાના રહશે

•

એ[સ પર સેનેટાઈઝર અને થમલ
 કનર ફરJયાત Xુકવાના રહશ.ે

•

ફત િસમટ\સ ન<હ ધરાવતા કમચ
 ાર*ઓ/ મા]લકો ને પરવાનગી આપવી.

•

તમામ કમચ
 ાર*/મા]લકોએ હોટલની Cદર ફરJયાત માક પહરવાIુ ં ર હશે.

•

પોટસ/
 ટડ*ઝ/ઓ<ડયો-િવઝીયલ મા^યમથી COVID-19ની સલામતી Cગેના
ઉપાયો દશાવવાના રહશે

•

સો_યલ – <ડટનિસ`ગ ફ<રજયાત પાલન કરાવવાIુ ં રહશ.ે

•

મોટ* ઉમરના કમચાર*, ગભવ
 તી મ<હલાઓ તેમજ મેડ*કલ કંડ*શનમાં હોય તેવા
કમચ
 ાર*ને પabલક સીધા સંપકમાં ન આવવા દ વા, શc હોય વક dોમ હોમ
કMચર આપનાSુ.ં

•

પabલક પા<કeગ fલેસ અને વ2ુ 4ય5તઓ ભેગા થતા હોય, યાં સો_યલ –
<ડટનિસ`ગIુ ં ફ<રજયાત પાલન કરSુ.ં

•

જો પા<કeગની Eુિવધા ઉપલbધ હોય તેવા <કસામાં ઓપર ટgગ ટાફ ફ<રજયાત
માક પહરSુ.ં ગાડ*ઓના ડોર હડલ ચાવીઓને ડ*સ ઈનફટ કરSુ.ં

•

લાઈનમાં ઉભી રહતી વખતે બે 4ય5તઓ વFચે ઓછામાં ઓG ૬ HટIુ ં Cતર
રાખવાIુ ં રહશ.ે

•

ટાફ અને h ૂડસ સfલાય માટ અલગ-અલગ એ[*-એઝીટની 4યવથા કરવી.

•

માલસામાનની હરફર વખતે કાળJ રાખવી અને વારંવાર ડ*સઈનફટ કરSુ.ં

•

ર ટોરોટમાં સીટ*ગ કપેિસટ*ના ૫૦% જ બેસાડ* શકાશે અને jમાં સો_યલ–
<ડટનિસ`ગ ફ<રજયાત પાલન કરવાIુ ં રહશ.ે

•

<ડપોઝેબલ મેI ુ નો ઉપયોગ કરવો વ2ુ <હતાવહ છે .

•

કાપડના નેપક*ન ને બદલે ડ*ઝપોઝેબલ નેપક*ન વાપરવા વ2ુ <હતાવહ રહશ.ે

•

kુફ સિવlસમાં સો_યલ – <ડટનિસ`ગ ફ<રજયાત પાલન કરવાIુ ં રહશ.ે

•

લીmટમાં માણસની સંnયા મયા<દત રાખવા આયોજન કરSુ.ં

•

એક લેટર પર એક 4ય5ત છોડ*ને ઉભા રહ તે Xુજબની 4યવથા કરવી.

•

એરકંડ*શનIુ ં ટ\પર ચર ૨૪ થી ૩૦ સેMશીયસ રાખSુ.ં

•

મોટા મેળાવડા / વ2ુ લોકોને ભેગા થSું qિતબંિધત છે .

•

ર ટોર ટના બાથDમ, વોિશ`ગ ટશન અને પાણી પીવાની જયાને વારં વાર
સેનેટાઈઝ કરાવવી.

•

ફસ કવર / માક અને લોવઝની ચકાસણી મા]લક કરવાની રહશ.ે

•

બાથDમની સફાઈ સમયાંતર કરાવવાની રહશ.ે

•

ડ*ઝીટલ મા^યમ ^વારા rુકવણીનો આVહ રાખવો.

•

દર ક કટમર ગયા પછ* ટ બલને સેનેટાઈઝ કરાવSુ ં .

•

રસોડામાં પણ સો_યલ – <ડટનિસ`ગ ^યાન રહ અને ફસ માક અવ_ય પહરવા.

•

ગેિમ`ગ આકs ડ તેમજ બાળકોને રમવાની જયા પર qિતબંધ રહશે.
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જો કોઈ સંકાપદ ક કફોમ કસ આવે તો......
1. એ 4ય5તને અય એક Dમ માં આઈસોલેટ કરવી.
2. ડોટર તપાસ કર યાં Eુધી ફસ પર ફ*રJયાત માક પહર* રાખSુ.ં
3. નJકના કલીનક ક હો5પટલમાં તરતજ Tણ કરવી ક ડ*સ[*ક હMપ
લાઈન ને જણાવSુ.ં
4. પabલક હMથ ઓથોર*ટ*એ જDર* કાયવ
 ાહ* કરવી અને કોટટ [સgગ ની
કામગીર* કરવી.
5.

ં
જો પોઝેટ*વ કસ મળે તો તરત જ qીમાસીસ ને ડ*સઇફકટ કરSુ.

***

