રે સ્ટોરે ન્ટ અને અન્ય આતિથ્ય સત્કાર
જગ્યાએ COVID-19 અટકાયિ માટે ના
ઉપાયો.

1. તમામ કન્ટેન્ટમેન્ટ ઝોનમાાં રે સ્ટોરન્ટ બાંધ રહેશે. ફક્ત કન્ટે ન્ટમેન્ટ ઝોનની બહાર ખોલવાની
માંજૂરી આપવામાાં આવશે.
2. ૬૫ વર્ષ થી વધુ વયના વ્યક્ક્તઓ, કોમોરબીડીટીઝ વ્યક્ક્તઓ, ગર્ષવતી મહહલાઓ, ૧૦
વર્ષ થી નીચેના બાળકોને ઘરે રહેવા સલાહ આપવામાાં આવે છે . રે સ્ટોરે ન્ટ પણતે અંગે
જરૂરી સલાહ આપવાની રહેશે.
3. COVID-19 અંતગષત કેટલાક જરૂરી સ ૂચનો દરે ક સ્ટાફ તેમજ પાલન કરાવાના રહેશે


બે વ્યક્ક્તઓ વચ્ચે ઓછામાાં ઓછુ ૬ ફૂટ નુ ાં અંતર રાખવાનુ ાં રહેશે



ફરજીયાત માસ્ક/ ફેસ કવર નો ઉપયોગ કરવો.



૪૦ થી ૬૦ સેકન્ડ સુધી હાથ ધોવા. આલ્કોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝર નો ઊપયોગ
કરવો.



ખાસી કે છીક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર રૂમાલ કે ટીસ્યુ રાખવુ ાં તેમજ તરતજ તેને
ડીઝપોઝ કરવુ.ાં



પોતાની આરોગ્ય ચકાસવુ ાં તેમજ માાંદગી જણાય તો હેલ્પલાઇન નાંબર પર કોલ
કરવો.



જાહેરમાાં થુકવુ ાં નહહ.



આરોગ્ય સેત ુ એપ ડાઉનલોડ કરવી.

4. રે સ્ટોરે ન્ટએ નીચે મુજબનુ ાં આયોજન કરવાનુ ાં રહેશે.


ડાઈન-ઇન ને બદલે ટેક અવે (પાસષલ) સુવવધાને મહત્વ આપવાનુ ાં રહેશે.
ડીલીવરી બોયએ ગ્રાહકને સીધા પેકેટ આપવાને બદલે દરવાજા પર મુકવા
હહતાવહ છે .



હોમ ડીલીવરી ના સ્ટાફ ને થમષલ સ્કેનર થી સ્કેન કરવાના રહેશે



એન્રન્સ પર સેનેટાઈઝર, પલ્સ ઓક્ક્સમીટર અને થમષલ સ્કેનર ફરજીયાત મુકવા
અને હાઇજીન મેન્ટે ન કરવુ.ાં



પલ્સ ઓક્ક્સમીટર વડે મુલાકાતીઓના ઓક્ક્સજન લેવલની વનયવમત ચકાસણી
કરવી અને જો રીડીંગ 95% થી ઓછુાં આવે તો નજીકના આરોગ્ય કેન્ર પર સાંપકષ
કરવો અથવા 104 પર જાણ કરવી..



ફક્ત વસમટમ્સ નહહ ધરાવતા કમષચારીઓ/ માલલકો ને પરવાનગી આપવામાાં
આવશે.



તમમા કમષચારીઓ/ માલલકોઓ હોટલ ની અંદર ફરજીયાત માસ્ક પહેરવાનુ ાં રે હશે.



પોસ્ટસષ/ સ્ટેન્ડીઝ /ઓહડયો-વવઝીયલ માધ્યમ થી COVID-19 ની સલામતી અંગે
ના ઊપયો દશષવાના રહેશે



સોશ્યલ – હડસ્ટનવસિંગ ફહરજયાત પાલન કરવાનુ ાં રહેશે.



મોટી ઉમરના કમષચારી, ગર્ષવતી મહહલાઓ તેમજ મેડીકલ કાંડીશનમાાં હોય તેવા
કમષચારીને પબ્લલક સીધા સાંપકષ માાં આવવા દે વા શક્ય હોય વકષ ફ્રોમ હોમ કલ્ચર
આપનાવુ.ાં



કમષચારીઓ ને વનયવમત ગરમ પીણાાં જેવાકે, ચા, કોફી તેમજ ઉકાળાનુ ાં સેવન
કરાવવુ ાં અને રોગ પ્રવતકારક શક્ક્ત વધારવા માટે વવટાવમન C, B કોમ્્લેક્સ તેમજ
ઝીંકની ગોળીઓ નુ ાં ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ સેવન કરાવવુ.ાં



કમષચારીઓ ને હોમીયોપેથીક દવા આસેવનક આલ્બમ અને આયુવેહદક દવા
સાંશમની વટીનુ ાં સેવન કરવા સલાહ આપવી



પબ્લલક પાહકિંગ ્લેસ અને વધુ વ્યક્ક્તઓ ર્ેગા થતા હોય ત્યાાં સોશ્યલ –
હડસ્ટનવસિંગ નુ ાં ફહરજયાત પાલન કરવુ.ાં



જો વેલે પાહકિંગ ની સુવવધા ઉપલલધ હોય તેવા હકસ્સામાાં ઓપરે ટીંગ સ્ટાફે
ફહરજયાત માસ્ક પહેરવુ.ાં



ગાડીઓના ડોર હેન્ડલ ચાવીઓને ડીસ ઈનફેક્ટ કરવુ.ાં



લાઈનમાાં ઉર્ી રહેતી વખતે બે વ્યક્ક્તઓ વચ્ચે ઓછામાાં ઓછુ ૬ ફૂટ નુ ાં અંતર
રાખવાનુ ાં રહેશે.



સ્ટાફ અને ગ ૂડસ સ્લાય માટે અલગ-અલગ એન્રી-એક્ઝીટની વ્યવસ્થા કરવી.



માલસામાનની હેરફેર વખતે કાળજી રાખવી અને વારાં વાર ડીસઈનફેક્ટ કરવુ.ાં



રે સ્ટોરોન્ટમાાં સીટીગ કેપેવસટીના ૫૦% જ બેસાડી શકાશે અને જેમાાં સોશ્યલ–
હડસ્ટનવસિંગ ફહરજયાત પાલન કરવાનુ ાં રહેશે.




હડસ્પોઝેબલ મેન ુ નો ઉપયોગ કરવો વધુ હહતાવહ છે .

કાપડના નેપકીન ને બદલે ડીઝપોઝેબલ નેપકીન વાપરવા વધુ હહતાવહ છે .



બુફે સવવિસમાાં સોશ્યલ – હડસ્ટનવસિંગ ફહરજયાત પાલન કરવાનુ ાં રહેશે.



લીફ્ટમાાં માણસની સખ્યા માયાષહદત કરવી.




એસ્કેલેટર પર એક વ્યક્ક્ત છોડી ને ઉર્ા રહેવ.ુ ાં

એરકાંડીશનનુ ાં ટેમ્પરે ચર ૨૪ થી ૩૦ સેલ્શીયસ રાખવુ.ાં



મોટા મેળાવડા / વધુ લોકોને ર્ેગા થવુાં પ્રવતબાંવધત છે .



રે સ્ટોરે ન્ટના બાથરૂમ, વોવશિંગ સ્ટે શન અને પાણી પીવાની જગ્યા ને વારાં વાર
સેનેટાઈઝ કરવી.



ફેસ કવર માસ્ક અને ગોલ્ઝની ચકાસણી માલલકને કરવાની રહેશે.



બાથરૂમની સફાઈ સમયાાંતરે કરવી.



ડીઝીટલ માધ્યમ થી ચુકવણી કરવાનો આગ્રહ રાખવો.



દરે ક કસ્ટમર પછી ટે બલને સેનેટાઈઝ કરવુ.ાં
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રસોડામાાં પણ સોશ્યલ – હડસ્ટનવસિંગ ધ્યાન રહે અને ફેસ માસ્ક અવશ્ય પહેરવા.
ગેવમિંગ આકે ડ તેમજ બાળકોને રમવાની જગ્યા બાંધ રહેશે.

જો કોઈ સાંકાસ્પદ કે કન્ફોમષ કેસ આવે તો......
1. એ વ્યક્ક્તને અન્ય એક રૂમ માાં આઈસોલેટ કરવી.

2. ડોક્ટર તપાસ કરે ત્યાાં સુધી ફેસ પર ફીરજીયાત માસ્ક પહેરી રાખવુ.ાં
3. નજીકના કલીનક કે હોક્સ્પટલમાાં તરતજ જાણ કરવી કે ડીસરીક હેલ્પ
લાઈન ને જણાવવુ.ાં
4. પબ્લલક હેલ્થ ઓથોરીટીએ જરૂરી કાયષવાહી કરવી અને કોન્ટે ક્ટ રે સીંગ ની
કામગીરી કરવી.
5.

જો પોઝેટીવ કેસ મળે તો તરત જ પ્રીમાસીસ ને ડીસઇન્ફેકટ કરવુ.ાં

* * *

