ુ નો
વેપારીઓ તેમજ દુકાનમાાં કામ કરતી વ્યક્તત માટે ના સચ

1. ફરજીયાત માસ્ક પહેરવો
2. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ (દુકાનદાર થી ઓછા માાં ઓછાં છ ફૂટ નુ ાં અંતર બનાવો)
3. બબનજરૂરી કોઇ પણ વસ્તુ ને સ્પિશ ન કરવુ.
4. વારાં વાર સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોવા કે સેશનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો.
5. એપોઇંટમેંટ થી અથવા ટોકન દ્રારા સમય આપી ભીિ ઓછી કરવા આગ્રહ રાખવો.
6. ગ્રાહકોને તમામ માલ સામાન માટે ગ્રાહક દ્રારા લાવાયેલ થેલીમાાં જ આપવો
7. પેટીએમ, ભીમ એપ,ગુગલ પ્લે કે બેંક એપ થી ચુકવણી કરવાનો આગ્રહ રાખો. જો એ િક્ય ન હોય
તો
7.1 ગ્રાહકો પાસેથી મળતા રૂશપયા-શસક્કા એક અલગ બોક્સ કે ઢાાંકણા વાળા િબ્બામાાં ગ્રાહક
દ્રારા સીધા જ નખાવવા. વેપારીઓએ આ રૂશપયા-શસક્કા અિવા જ નહીં.
7.2 આજે મળે લ રૂશપયા-શસક્કા બીજા ડદવસ સુધી એમજ મુકી રાખવા અને ત્રીજા ડદવસે જ
વપરાિમાાં લેવા. જો એમ િક્ય ન હોય તો કાગળ ના ચલણને ઇસ્ત્રીની મદદથી જીવાણુ મુક્ત કરો. નોટ
ને બાંને બાજુ ઇસ્ત્રી કરવી. ચલણના જીવાણુ મુક્ત ડિયા પછી તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી ધોવા.
8. માસ્ક પહેરેલ ગ્રાહક ને જ દુકાન માાં પ્રવેિ આપવો. પહેલા એમનુ ાં નામ અને મોબાઇલ નાંબર એક
નોટ- બુક કે િાયરી માાં એમની પાસે નોંધાવવુ ાં અને પછી તેઓના હાથ સેશનટાઇઝર દ્રારા સ્વચ્છ
કરાવવ્યા બાદ જ દુકાનમાાં પ્રવેિ આપવો.
9. પલ્સ ઓક્ક્સમીટર વિે કમશચારીઓ ના ઓક્ક્સજન લેવલની શનયશમત ચકાસણી કરવી અને જો રીિીંગ
95% થી ઓછાં આવે તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર પર સાંપકશ કરવો અથવા 104 પર જાણ કરવી.
10. કમશચારીઓ ને કોરોના સાંિમણથી બચવા માટે શનયશમત ગરમ પાણીના કોગળા કરાવવા.
11. કમશચારીઓ ને શનયશમત ગરમ પીણાાં જેવાકે, ચા, કોફી તેમજ ઉકાળાનુ ાં સેવન કરાવવુ ાં અને રોગ
પ્રશતકારક િક્ક્ત વધારવા માટે શવટાશમન C, B કોમ્પપ્લેક્સ તેમજ ઝીંકની ગોળીઓ નુ ાં િૉક્ટરની સલાહ
મુજબ સેવન કરાવવુ.ાં
12. કમશચારીઓ ને હોમીયોપેથીક દવા આસેશનક આલ્બમ અને આયુવેડદક દવા સાંિમની વટીનુ ાં સેવન
કરવા સલાહ આપવી.

***

