કાર વૉશ

MA COVID-19 ચેકલિસ્ટ
સામાજિક અંતર

વ્યજિઓ વચ્ચે 6 ફટ
ૂ થી વધુ અંતર જાળવવું
વ્યલિઓ વચ્ચે ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનાં અાંતર રહે તેની ખાતરી રાખો
વ્યલિગત રીતે ફાળવવામાાં આવેિા વકક એલરયાઝમાાં કામદારોની ફાળવણી કરો; કામદારોની વચ્ચે શારીલરક અાંતર વધારો; કામનાાં સમયપત્રકો છૂટાછવાયાાં
રાખો
જ્ાાં શક્ય હોય તયાાં બાંધ જગ્યાઓ માટે વાતાનકૂ િનમાાં સધારો કરો (દા.ત., બારણાાં અને બારીઓ ખોિો)
છૂટાછવાયાાં ભોજન અને લવરામના સમય રાખો, એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકે એવી મહત્તમ વ્યલિઓનાં લનયમન કરો અને ઓછામાાં ઓછા 6 ફૂટનાં
શારીલરક અાંતર રાખો
બધા કામદારો માટે ફે સ કવલરાં ગનો ઉપયોગ જરૂરી બનાવો, લસવાય કે તેમ કરવાથી કામદારો માટે સરક્ષાનાં જોખમ ઊભાં થાય અથવા જ્ાાં વ્યલિ રોગ કે
લવકિાાંગતાના કારણે ફે સ કવલરાં ગ પહેરી શકે તેમ ન હોય
જ્ાાં શારીલરક અાંતર પડકારજનક હોય તયાાં લફલઝકિ પાલટક શનની ભિામણ કરવામાાં આવે છે (દા.ત. કૅ લશયર) અને તે ઊભેિા કામદાર કરતાાં વધ ઊાંચાઈ પર
હોવાં જોઈએ

આરોગ્યના પ્રોટોકૉલ્સ

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સ લાગુ કરો
સાબ અને નળના પાણી સલહત સાઇટ પર હાથ ધોવાની સલવધાઓની સરળ પહોાંચ મળે અને કામદારો હાથ વારાં વાર ધોઈ શકે તે
માટે તેઓને પૂરતો સમય મળે તેની ખાતરી કરો; ઓછામાાં ઓછા 60% આલ્કોહૉિ સાથે આલ્કોહૉિ આધાલરત હેન્ડ
સૅલનટાઇઝસકનો લવકલ્પ તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે
કાયકસ્થળના સ્થાને કામદારોને પૂરતી ક્િીલનાંગ પ્રૉડક્ટ્સ પૂરી પાડો (દા.ત. સૅલનટાઇઝર, લડસઇન્ફે લક્ટટાં ગ વાઇપ્સ)
વકક સ્ટે શનો, બારણાનાાં હૅન્ડિો અને રેસ્ટરૂમો જેવા લવસ્તારો કે જ્ાાં સૌથી વધ સ્પશક થતો હોય તયાાં લનયલમત અને લદવસમાાં
ઓછામાાં ઓછો એક વખત સફાઈકામ અને સૅલનટે શન જરૂરી બનાવવાં
કામદારોને આરોગ્ય અને સરક્ષાના પ્રોટોકૉલ્સ અાંગે યાદ કરાવવા માટે સમગ્ર સાઇટમાાં દે ખાય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂકવાાં

સ્ટાફ અને કામગીરીઓ
કામગીરીઓમાં સુરક્ષાની કાયયપ્રણાલીઓનો સમાવેશ કરો
કાર ધોવા માટે સરક્ષાનાાં ધોરણો અાંગેની તાિીમ, સરક્ષાની અપ-ટ-ડે ટ માલહતી અને તકે દારીઓ તથા સરક્ષાનાાં અન્ય પગિાાંઓ
અાંગે કામદારોને માલહતી આપો
ધોવાની સેવાઓ વાહનની બાહ્ય સપાટી સધી મયાકલદત રાખો
ગ્રાહકોને ઑટોમેલટક કાર વૉલશાંગ સાથેની સલવધાઓ પર પોતાની કારમાાં હરોળમાાં ઊભા રહેવાની લવનાંતી કરો
કાર ધોવાની સમગ્ર પ્રલિયા દરલમયાન ગ્રાહકોને તેમની કારમાાં બેસી રહેવાની લવનાંતી કરો
બધા કામદારોમાાં સાંપકક ઓછો કરવા અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પર ગીચતા ઓછી કરવા માટે કાયકસ્થળનાાં કિાકો અને લશફ્ટ્સમાાં
ફે રફારો કરો (જો રૂબરૂમાાં કામ કરતા હો તો લવલવધ સમયપત્રકો અથવા છૂટાછવાયા આગમન / પ્રસ્થાન સાથે કામ કરતી ટીમોનો
મહત્તમ ઉપયોગ કરો
કૉન્ટે ક્ટટ ટર ે લસાંગ શક્ય બનાવવા માટે કામદારો અને ગ્રાહકોની નોાંધવહી જાળવો (નામ, તારીખ, સમય, સાંપકક ની માલહતી)
ખાતરી કરો કે લબમારી જેવાં જેમને િાગતાં હોય એવા કામદારો ઘરે રહે. સેન્ટસક ફૉર લડસીઝ કન્ટર ોિના અનસાર જેઓના પર
લવલશષ્ટપણે COVID-19નાં જોખમ (દા.ત. ઉાંમર અથવા પહેિેથી હોય એવા રોગને કારણે) હોય એવા કામદારોને ઘરે રહેવા માટે
આગ્રહ કરો
િક્ષણોની સ્વ-ઓળખ કરવા માટે અથવા જાણીતા કે શાંકાસ્પદ COVID-19 કે સની કોઈ પણ નજીકના સાંપકક અાંગે લનયોજકને જાણ
કરવા માટે આગ્રહ કરો
જેઓનો COVID-19 પૉલઝલટવ આવ્યો હોય એવા કામદારોને સફાઈ / રોગાણનાશન અને કૉન્ટે ક્ટટ ટર ે લસાંગના હેતઓ માટે
ઑલફસના લનયોજકને માલહતી આપવા માટે આગ્રહ કરો. જો લનયોજકને કાયકસ્થળ પર પૉલઝલટવ કે સ અાંગે જાણ કરવામાાં આવે તો
લનયોજકે સ્થાલનક સ્વાસ્્ય બૉડક (LBOH)ને જાણ કરવાની રહેશે અને કાયકસ્થળ પર સાંભલવત સાંપકોને ટર ે સ કરવા માટે તેઓની સાથે
કામ કરવાનાં રહેશે અને કામદારોને એકાાંતવાસ અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન કરવાની સિાહ આપશે. માગકદશકન અનસાર અને / અથવા
LBOHની લવનાંતી પર અન્ય કામદારોના પરીક્ષણની ભિામણ કરવામાાં આવે છે
સરકારી લનદે શોમાાં આપેિી રૂપરેખા પ્રમાણે સ્વાસ્્યની અગતયની માલહતી અને સરક્ષાનાાં સાંબલાં ધત પગિાાંઓ અાંગે કામદારો અને
ગ્રાહકોને નોલટસ પોસ્ટ કરવી
સાંપકક રલહત ચૂકવણીની પદ્ધલતઓનો આગ્રહ રાખવો

સફાઈ અને રોગાણુનાશન

આરોગ્યના સખ્ત પ્રોટોકૉલ્સની વ્યવસ્થા કરવી
સાઇટની અવારનવાર સફાઈ અને રોગાણનાશનની પ્રલિયા કરો (ઓછામાાં ઓછો રોજ એક વખત અને અનકૂ ળ હોય તો વધ વખત)
જેમાાં તારીખ, સમય અને સફાઈના વ્યાપનો સમાવેશ થતો હોય એવી સફાઈની નોાંધવહીઓ રાખો
બહ અવરજવર થતી હોય એવા લવસ્તારો અને બહ સ્પશક થતો હોય એવી સપાટીઓમાાં અવારનવાર રોગાણનાશનની પ્રલિયા કરો
(દા.ત. બારણાનાાં નૉબ, બાથરૂમ)
કોઈ પૉલઝલટવ કે સ આવે તેવી લસ્થલતમાાં હાિના CDC લનદે શો અનસાર ઊાંડી સફાઈ અને રોગાણનાશન કરવા માટે સાઇટ બાંધ કરો

