કાર વૉશ

MAન ાં સુરક્ષ ન ાં ધોરોો
ફરજિયાત
સુરક્ષાનાાં ધોરણો
વ્યક્તિઓ વચ્ચે ઓછ મ ાં ઓછ 6 ફૂટનુાં અાંતર રહે તેની ખ તરી ર ખો

સામાજીક
અાંતર

વ્યક્તિગત રીતે ફ ળવવ મ ાં આવેલ વર્ક એક્તરય ઝમ ાં ર્ મદ રોની ફ ળવોી ર્રો; ર્ મદ રોની વચ્ચે શ રીક્તરર્ અાંતર વધ રો; ર્ મન ાં સમયપત્રર્ો
છૂટ છવ ય ાં ર ખો
છૂટ છવ ય ાં ભોજન અને ક્તવર મન સમય ર ખો, એર્ જગ્ય એ ભેગ થઈ શર્ે એવી મહત્તમ વ્યક્તિઓનુાં ક્તનયમન ર્રો અને ઓછ મ ાં ઓછ 6 ફૂટનુાં
શ રીક્તરર્ અાંતર ર ખો
બધ ર્ મદ રો મ ટે ફે સ ર્વક્તરાં ગ જરૂરી છે , ક્તસવ ય ર્ે રોગ ર્ે ક્તવર્લ ાંગત ન ર્ રોે તેમ ર્રવુાં અસુરક્તક્ષત ગો તુાં હોય
જ્ ાં શ રીક્તરર્ અાંતર પડર્ રજનર્ હોય તય ાં ક્તફક્તઝર્લ પ ક્તટક શનની ભલ મો ર્રવ મ ાં આવે છે (દ .ત. ર્ૅ ક્તશયર) અને તે ઊભેલ ર્ મદ ર ર્રત ાં વધુ
ઊાંચ ઈ પર હોવુાં જોઈએ
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
જ્ ાં શક્ય હોય તય ાં બાંધ જગ્ય ઓ મ ટે વ ત નુર્ૂલનમ ાં સુધ રો ર્રો (દ .ત., બ રો ાં અને બ રીઓ ખોલો)
જ્ ાં શક્ય હોય તય ાં સ બુ અને નળન પ ોી સક્તહત સ ઇટ પર હ થ ધોવ ની સુક્તવધ ઓની સરળ પહોાંચ મળે અને હ થ વ રાં વ ર ધોઈ શર્ ય તે મ ટે
પૂરતો સમય મળે તેની ખ તરી ર્રો; ઓછ મ ાં ઓછ 60% આલ્ર્ોહૉલ સ થે આલ્ર્ોહૉલ આધ ક્તરત હેન્ડ સૅક્તનટ ઇઝસકનો ક્તવર્લ્પ તરીર્ે ઉપયોગ થઈ
શર્ે
ર્ યકસ્થળન સ્થ ને ર્ મદ રોને પૂરતી ક્લીક્તનાંગ પ્રૉડક્ટ્સ પૂરી પ ડો (દ .ત. સૅક્તનટ ઇઝર, ક્તડસઇન્ફે ક્તક્ટટાં ગ વ ઇપ્સ)

આરોગ્ય
પ્રોટૉકોલ્સ

ડૅ સ્ર્, બ રો ન ાં હૅન્ડલો અને રેસ્ટરૂમો જેવ ક્તવસ્ત રો ર્ે જ્ ાં સૌથી વધુ સ્પશક થતો હોય તય ાં અવ રનવ ર સફ ઈર્ મ અને સૅક્તનટે શન જરૂરી બન વવુાં
ર્ મદ રોને આરોગ્ય અને સુરક્ષ ન પ્રોટોર્ૉલ્સ અાંગે ય દ ર્ર વવ મ ટે સમગ્ર સ ઇટમ ાં દે ખ ય એવી રીતે પોસ્ટરો મૂર્વ ાં
ર્ ર ધોવ મ ટે સુરક્ષ ન ાં ધોરોો અાંગેની ત લીમ, સુરક્ષ ની અપ-ટુ -ડે ટ મ ક્તહતી અને તર્ે દ રીઓ તથ રોગનુાં પ્રસ રો ઘટ ડવ ન ઉદ્દેશ્યથી લેવ યેલ
સુરક્ષ ન ાં અન્ય પગલ ાંઓ અાંગે ર્ મદ રોને મ ક્તહતી આપો
ધોવ ની સેવ ઓ વ હનની બ હ્ય સપ ટી સુધી મય કક્તદત ર ખો
ગ્ર હર્ોએ ઑટોમેક્તટર્ ર્ ર વૉક્તશાંગ સ થેની સુક્તવધ ઓ પર પોત ની ર્ રમ ાં હરોળમ ાં ઊભ રહેવુાં જોઈએ

સ્ટાફ અને

કામગીરીઓ

ર્ ર ધોવ ની સમગ્ર પ્રક્તિય દરક્તમય ન ગ્ર હર્ોએ તેમની ર્ રમ ાં બેસી રહેવુાં જોઈએ
બધ ર્ મદ રોમ ાં સાંપર્ક ઓછો ર્રવ અને ઍન્ટર ી પૉઇન્્સ પર ગીચત ઓછી ર્રવ મ ટે ર્ યકસ્થળન ાં ર્લ ર્ો અને ક્તશફ્ટ્સમ ાં ફે રફ રો ર્રો (ક્તવક્તવધ
સમયપત્રર્ો અથવ છૂટ છવ ય આગમન / પ્રસ્થ ન સ થે ર્ મ ર્રતી ટીમોનો મહત્તમ ઉપયોગ ર્રો)
ર્ૉન્ટે ક્ટટ ટર ે ક્તસાંગ શક્ય બન વવ મ ટે ર્ મદ રો અને ગ્ર હર્ોની નોાંધવહી જાળવો (ન મ, ત રીખ, સમય, સાંપર્ક ની મ ક્તહતી)
ર્ મદ રોને ક્તબમ રી જેવુાં લ ગતુાં હોય તો તેઓ ઘરે રહે તે જરૂરી છે
જો ક્તનયોજર્ને ર્ યકસ્થળ પર પૉક્તઝક્તટવ ર્ે સ અાંગે જાો ર્રવ મ ાં આવે તો ક્તનયોજર્ે ર્ યકસ્થળ જ્ ાં આવેલુાં હોય તે જગ્ય ન સ્થ ક્તનર્ સ્વ સ્્ય બૉડક
(LBOH)ને જાો ર્રવી જોઈએ અને ર્ યકસ્થળ પર સાંભક્તવત સાંપર્ોને ટર ે સ ર્રવ મ ટે તેઓની સ થે ર્ મ ર્રવ નુાં રહેશે અને ર્ મદ રોને એર્ ાંતવ સ
અને સૅલ્ફ-ક્વોરન્ટીન ર્રવ ની સલ હ આપશે. મ ગકદશકન અનુસ ર અને / અથવ LBOHની ક્તવનાંતી પર અન્ય ર્ મદ રોન પરીક્ષોની ભલ મો
ર્રવ મ ાં આવે છે
સરર્ રી ક્તનદે શોમ ાં આપેલી રૂપરેખ પ્રમ ોે સ્વ સ્્યની અગતયની મ ક્તહતી અને સુરક્ષ ન ાં સાંબાંક્તધત પગલ ાંઓ અાંગે ર્ મદ રો અને ગ્ર હર્ોને નોક્તટસ
પોસ્ટ ર્રવી
ભલામણ કરાયેલ શ્રેષ્ઠ રીતભાતો
સેન્ટસક ફૉર ક્તડસીઝ ર્ન્ટર ોલન અનુસ ર જેઓન પર ક્તવક્તશષ્ટપોે COVID-19નુાં જોખમ (દ .ત. ઉાંમર અથવ પહેલેથી હોય એવ રોગને ર્ રોે) હોય
એવ ર્ મદ રોને ઘરે રહેવ મ ટે આગ્રહ ર્રવ મ ાં આવે છે
લક્ષોોની સ્વ-ઓળખ ર્રવ મ ટે અથવ જાોીત ર્ે શાંર્ સ્પદ COVID-19 ર્ે સની ર્ોઈ પો નજીર્ન સાંપર્ક અાંગે પોત ન ક્તનયોજર્ને જાો ર્રવ
મ ટે ર્ મદ રોને પ્રબળ આગ્રહ ર્રવ મ ાં આવે છે
જેઓનો COVID-19 પૉક્તઝક્તટવ આવ્યો હોય એવ ર્ મદ રોને સફ ઈ / રોગ ોુન શન અને ર્ૉન્ટે ક્ટટ ટર ે ક્તસાંગન હેતુઓ મ ટે ઑક્તફસન ક્તનયોજર્ને
મ ક્તહતી આપવ મ ટે આગ્રહ ર્રો
સાંપર્ક રક્તહત ચૂર્વોીની પદ્ધક્તતઓનો આગ્રહ ર ખવો

સ ઇટની અવ રનવ ર સફ ઈ અને રોગ ોુન શનની પ્રક્તિય ર્રો (ઓછ મ ાં ઓછો રોજ એર્ વખત અને અનુર્ૂળ હોય તો વધુ વખત)
જેમ ાં ત રીખ, સમય અને સફ ઈન વ્ય પનો સમ વેશ થતો હોય એવી સફ ઈની નોાંધવહીઓ ર ખો

સફાઈ અને

બહુ અવરજવર થતી હોય એવ ક્તવસ્ત રો અને બહુ સ્પશક થતો હોય એવી સપ ટીઓમ ાં અવ રનવ ર રોગ ોુન શનની પ્રક્તિય ર્રો (દ .ત. બ રો ન ાં
નૉબ, બ થરૂમ)

રોગાણુનાશન

ર્ોઈ પૉક્તઝક્તટવ ર્ે સ આવે તેવી ક્તસ્થક્તતમ ાં હ લન CDC ક્તનદે શો અનુસ ર ઊાંડી સફ ઈ અને રોગ ોુન શન ર્રવ મ ટે સ ઇટ બાંધ ર્રો

