શોિપગ મોલ
COVID-19 અટકાયત
અટકાયત માટ માગદ
 શન

1. તમામ કટટમેટ / લટર િવતારના શોિપગ મોલ બંધ રહશ,ે ફત કટ ટમેટ ઝોનની
બહાર ખોલવાની મં$ૂર& આપવામાં આવશે.
2. ૬૦-૬૫ વષથ
 ી વ/ુ વયના 1ય2તઓ, કોમોરબ4ડ&ટ&ઝ 1ય2તઓ, ગભવ
 તી મ7હલાઓ, ૧૦
વષ થી નીચેના બાળકોને ઘર રહવા સલાહ આપવામાં આવે છે . શોિપગ મોલ તરફથી પણ
તે ?ગે જAર& સલાહ આપવાની રહશે.
3.

COVID-19 ?તગત
 ક ટલાક જAર& D ૂચનો દર ક ટાફ તેમજ પાલન કરાવાના રહશ.ે
•

બે 1ય2તઓ વEચે ઓછામાં ઓF ૬ Gટ Hુ ં ?તર રાખવાHુ ં રહશ.ે

•

ફરIયાત માક / ફસ કવર નો ઉપયોગ કરવો.

•

૪૦ થી ૬૦ કડ Dુધી હાથ ધોવા. આLકોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝરનો ઊપયોગ
કરવો.

•

ખાંસી ક છ&ક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર Aમાલ ક ટ&Qુ રાખRુ ં તેમજ તરત જ તેને
ડ&ઝપોઝ કરRુ.ં

•

પોતાની આરોSય ચકાસRું તેમજ માંદગી જણાય તો હLપલાઇન નંબર પર કોલ
કરવો / નIકના હLથ સેટર િવગેરનો સંપક કરવો.

•

Tહરમાં UુકRુ ં ન7હ.

•

દર ક Vાહક / ટાફ પાસે આરોSય સેW ુ એપ ડાઉનલોડ કરવાનો આVહ રાખવો.

4. શોિપગ મોલમાં નીચે YુજબHુ ં આયોજન કરવાHુ ં રહશ.ે
•

એZસ પર સેનેટાઈઝર અને થમલ
 કનર ફરIયાત Yુકવા અને હાઇIન મેટન
કરRુ.ં

•

ફત િસમટ[સ ન7હ ધરાવતા Yુલાકાતીઓ અને Vાહકોને પરવાનગી આપવામાં
આવશે.

•

તમામ Yુલાકાતીઓ અને Vાહકોને શોિપગ મોલની ?દર ફરIયાત માક
પહરવાHુ ં રહશ.ે

•

પોટસ / ટડ&ઝ / ઓ7ડયો-િવઝીયલ મા\યમ થી COVID-19 ની સલામતી ?ગે
ના ઊપયો દશાવાના રહશ.ે

•

મોલમાં મેનજ
ે મેટ માટ તેમજ સો]યલ– 7ડટનિસગ પાલન માટ જAર& માણસ
રાખવા.

•

સો]યલ – 7ડટનિસગ ફ7રજયાત પાલન કરવાHુ ં રહશ.ે

•

મોટ& ^મરના કમચાર&, ગભવ
 તી મ7હલાઓ તેમજ મેડ&કલ કંડ&શનમાં હોય તેવા
Yુલાકાતીઓ અને Vાહકોને પ_`લક સીધા સંપકમાં આવવા દ વા નહ&.

•

પ_`લક પા7કaગ bલેસ અને વ/ુ 1ય2તઓ ભેગા થતા હોય cયાં સો]યલ–
7ડટનિસગHુ ં ફ7રજયાત પાલન કરાવવા આયોજન કરવાHુ ં રહશ.ે



જો પા7કaગની Dુિવધા ઉપલ`ધ હોય તેવા 7કસામાં ઓપર ટdગ ટાફ ફ7રજયાત
માક પહરRુ.ં ગાડ&ઓના ડોર હડલ, ચાવીઓને ડ&સ ઈનફટ કરવાHુ ં રહશ.ે



eુકાનો, ટોLસ તેમજ ક ફટ7રયાની ?દર અને બહાર સો]યલ – 7ડટનિસગ
ફ7રજયાત પાલન કરવાHુ ં રહશ.ે



લાઈનમાં ઉભી રહતી વખતે બે 1ય2તઓ વEચે ઓછામાં ઓF ૬ Gટ Hુ ં ?તર
રાખવાHુ ં રહશ.ે



ટાફ, Yુલાકાતીઓ, Vાહકો અને f ૂડસ સbલાય માટ અલગ-અલગ એZ&એઝીટની 1યવથા કરવાની રહશ.ે



માલસમાનની હરફર વખતે કાળI રાખી, વારં વાર ડ&સઈનફટ કરવાHુ ં રહશ.ે



શોિપગ મોલમાં eુકાનમાં ઓછામાં ઓછા દાખલ થાય તેની તકદાર& રાખવી,
સો]યલ – 7ડટનિસગ ફ7રજયાત પાલન કરાવવાHુ ં રહશ.ે



કાપડના નેપક&નને બદલે ડ&ઝપોઝેબલ નેપક&ન વાપરવા વ/ુ 7હતાવહ છે .



લીgટમાં માણસની સંhયા મયા7દત રાખવા આયોજન કરવાHુ ં રહશ.ે



એક લેટર પર એક 1ય2ત છોડ& ને ઉભા રહશ.ે



એરકંડ&શનHુ ં ટ[પર ચર ૨૪ થી ૩૦ સેLશીયસ રાખRુ.ં



મોટા મેળાવડા / વ/ુ લોકોને ભેગા થRુ ં kિતબંિધત છે .



શોિપગ મોલના બાથAમ, વોિશગ ટશન અને પાણી પીવાની જSયાને વારં વાર
સેનેટાઈઝ કરાવવાHુ ં રહશ.ે



Tહરમાં બથડ
 ની ઉજવણી પર kિતબંધ છે .



ફસ કવર માક અને ગોLઝ પહયાની ચકાસણી l તે માmલક કરાવવાની રહશ.ે



બાથAમની સફાઈ સમયાંતર કરાવવાની રહશ.ે



Gડકોટમાં.....
1. સો]યલ – 7ડટનિસગ ફ7રજયાત પાલન કરવાHુ ં રહશે તેમજ n ૂરતા
kમાણમાં માણસને kવેશ આપવો.
2. Gડકોટ અને ર ટોરટમાં ૫૦% વ/ુ કપેિસટ&માં 1ય2તઓ આવવા દ વા ન7હ.
3. Gડકોટ ના ટાફ અને વેટરએ માક અને ગોLઝ ફરIયાત પહરવા.
4. ડ&ઝીટલ મા\યમ થી pુકવણી કરવાનો આVહ રાખવો.
5. દર ક કટમર પછ& ટ બલને સેનેટાઈઝ કરRુ.ં
6. રસોડામાં પણ સો]યલ – 7ડટનિસગ \યાન રહ અને ફસ માક અવ]ય
પહરવા.

•

ગેિમગ આકq ડ તેમજ બાળકોને રમવાની જSયા માટ kિતબંધ રહશે.

•

મોલમાં િસનેમા હોલ સંn ૂણપ
 ણે બંધ રાખવાના રહશ.ે

•

જો કોઈ શંકાપદ ક કફોમ કસ આવે તો......
1. એ 1ય2તને અય એક Aમ માં આઈસોલેટ કરવી.
2. ડોટર તપાસ કર cયાં Dુધી ફસ પર ફ&રIયાત માક પહર& રાખRુ.ં
3. નIકના કલીનીક ક હો2પટલમાં તરત જ Tણ કરવી ક ડ&સટર&ક
હLપ લાઈન ને જણાવRુ.ં
4. પ_`લક હLથ ઓથોર&ટ&એ જAર& કાયવ
 ાહ& કરવી અને કોટટ Zસdગની
કામગીર& કરવી.
5. જો પોઝેટ&વ કસ મળે તો તરતજ kીમાસીસને ડ&ઝઇફટ રાખRુ.ં

***

