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મગ ભાટેની વસં્થાઓ અને જીભભા ંકવલડ-૧૯ન પેરાલ અટકાલલા ભાટેના ઉામ 
અંગેની ભાગગદવળિકા. 

૧. પ્રસ્તાવના 
 

કવલડ-૧૯ન પેરાલ અટકાલલા  ભાટે જે રકડાઉન કયલાભા ંઆવ્ુ ંશત ું , તે શલે તફક્કાલાય યીતે ધીયે ધીયે શ વુ ં
કયલાભા ંઆલી યહ્ુ ંછે. મગ અને ળાયીરયક પ્રવવૃિ સ્લાસ્્મ અને સખુાકાયી ભાટે ભશત્લણૂગ શલાને કાયણે ૫ ઓગસ્ટ, 

૨૦૨૦ થી મગ વસં્થાઓ અને જીભ ખરલાન વનણગમ રેલાભા ંઆવમ છે. આ ભાગગદવળિકાભા ંમગ વસં્થાઓ અને જીભ 
ભાટે કવલડ ૧૯ના પેરાલા ને અટકાલલાના પ્રટકર અને વનલાયણના ગરાનુ ંલણગન કયલાભા ંઆવ્ુ ંછે.  

 

૨. કાર્યકે્ષત્ર 
 

ભાગગદવળિકાન શતે ુસ્ટાપ , વભ્મ અને મરુાકાતીઓ લચ્ચેના તભાભ વબંવલત ળાયીરયક વંકોને ઘટાડલાન છે અને 
કવલડ ૧૯ના વદંબગભા ંવાભાજજક અંતય , અન્મ વનલાયક અને વરાભતીના ંગરા ંજાલલાનુ ંછે.  

  

3. સામાન્ર્ નનવારક ગલાાં  
 

તભાભ મગ વસં્થાઓ અને જીભ લધાયે જખભ લાા ઝનભા ંફધં યશળેે. પક્ત તે  વવલામ ના ઝનને ખરલાની ભજૂંયી 
આલાભા ંઆલળે. 
ફધી મગ અને જીભ વસં્થાએ  ્વુનમન/યાજ્મ વયકાય દ્વાયા  આલાભા ંઆલેરી આયગ્મ વફંવંધત તભાભ ભાગગદવળિકા 
/એવઓી/સચૂનાનુ ંારન કયલાનુ ંયશળેે. 
65 લગથી લધ ુઉંભયના વમક્ક્તઓ , ફીજી કભલફિરડટી લાી વમક્ક્તઓ, વગબાગ સ્ત્રીઓ અને 10 લગ નીચેના ફાક એ 
ફધં જગ્માઓ ય જીભન ઉમગ ન કયલ. મગ વસં્થાઓ  અને જીભનુ ં વચંારન કયતી વસં્થાઓ ફધા વભ્મ, 
મરુાકાતીઓ અને કભગચાયીઓને તે મજુફ વરાશ આળે.  

 

વાભાન્મ વનલાયક ગરાઓભા ં કવલડ-૧૯ના જખભને ઘટાડલા ભાટે વય જાશયે આયગ્મ ગરા ં વાભેર છે. આ 
સ્થાન ય ફધા વભમે (વભ્મ , મરુાકાતીઓ અને સ્ટાપ) આ ગરા ંજલાની જફૃય છે. જેભ કે, 

 ૧. ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી વમક્ક્તએ ઓછાભા ંઓછા 6 ફૂટનુ ંઅંતય જાલવુ ંઆલશ્મક છે.  

 ૨. દયેક વભમે ચશયેાના કલય/ભાસ્કન ઉમગ પયજજમાત છે. જ કે , મગ વમામાભ દયવભમાન અથલા        
    અન્મ કવયત દયવભમાન, જ્મા ંસધુી ળક્ય શમ ત્માં , પક્ત વાદા કડાના ભાસ્ક ન ઉમગ કયી ળકામ છે.  
    કવયત દયવભમાન ભાસ્ક (ખાવ કયીને એન ૯૫ ભાસ્ક) ન ઉમગ શ્વાવ રેલાભા ંમશુ્કેરી કયી ળકે છે. 

૩.જ્માયે શાથ ગદંા ન શમ ત્માયે ણ વાબથુી ઓછાભા ંઓછા 40 વેકંડ ભાટે લાયંલાય શાથ ધલાની આદત યાખ.   

  ળક્ય શમ ત્મા ંઆલ્કશર આધારયત શને્ડ વેવનટાઇઝવગ ઓછાભા ંઓછા 20 વેકંડ ભાટે કયી ળકામ છે.  
૪.શ્વવન વળષ્ટાચાયનુ ંચસુ્તણે ારન કયવુ.ં આભાં જ્માયે કઈને ખાવી કે છીંક આલે ત્માયે  ટીસ્્ુ ંેય/ફૃભાર        

  /લાેરી કણીન ઉમગ કયલ. 
૫. ફધાએ આયગ્મનુ ંસ્લ-વનયીક્ષણ કયવુ,ં જ કઈ યગના રક્ષણ જણામ ત યાજ્મ અને જજલ્રા શલે્રાઈનને  

   લશરેી તકે જાણ કયલી. 
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૬. થ ૂકંલા ય વખત પ્રવતફધં યાખલ. 
૭. ફધાને આયગ્મ વેત ુએપ્લરકેળનના ઉમગની વરાશ આલાભા ંઆલળે.  
 

૪. આવશ્ર્ક ગલાાં. 
 ર્ોગ સાંસ્થાઓ / જીમ ખોલતા હલેા 

 

સાધનસામગ્રીની ર્ોગ્ર્ ગોઠવણ અને જગ્ર્ાઓન ાં પરીથી આર્ોજન 

 મગ/જીભ ફ્રય ક્ષેત્રનુ ંઆમજન વમક્ક્ત દીઠ ૪ ભીટય સ્ક્લેય પ્રભાણે કયવુ.ં 
 વાભાજજક અંતય જલાઈ યશ ેએ ભાટે કારડિમ અને સ્રેન્થ ભળીન વરશતના ઉકયણ ળક્ય શમ ત્મા ં6 ફુટ 

દૂય યાખલા. 
 જ્મા ંળક્ય શમ ત્મા ંઉકયણને સ્થાનાતંરયત કયીને કઈણ ફશાયની જગ્માન ઉમગ કય.  
 ફધં જગ્માઓ ય કવયત વલસ્તાયભા ંપ્રલેળલા અને ફશાય નીકલા ભાટે  ફ્રય અથલા રદલાર ય  

વનળાન દ્વાયા ચક્કવ ભાગગ ફનાલ 
 વસં્થાની અંદય અને ફશાય કતાય વમલસ્થાનને ૬ ફુટ ગે યશ ેએ યીતે સવુનવિત કય. 
 કાડગ આધારયત/વંકગ વલશીન ચકુલણીને પ્રત્વાશન આ. 
 એય કન્ડીળનીંગ/લેન્ન્ટરેળન ભાટે , વીીડબ્લલ્્ડુીની ભાગગદવળિકાનુ ંારન કયલાભા ંઆલળે જેભ કે તભાભ 

એય કન્ડીળનીંગ રડલાઇવીવનુ ંતાભાન વેરટિંગ ૨૪-૩૦ ની યેન્જભા ંશવુ ંજઈએ, વફંવંધત બેજ ૪૦-૭૦% 
ની યેન્જભા ંશલી જઈએ, શલાની અલયજલય ળક્ય શમ એટરા યૂતા પ્રભાણભા ંશલી જઈએ. 

 જજમ્નેવળમભ ફ્રય, ચક્કવ લકગઆઉટ અને ચેંજજિંગ ફૃભની અંદય કભગચાયીઓ અને વભ્મની વખં્મા ભમાગરદત 
કય 

 ચક્કવ ક્ષેત્રભા ંવભ્મની વખં્માને પ્રવતફવંધત કયલી . 
 અગાઉથી નોંધણી કયામેરા વભ્મ ભાટે અમકુ વલવળષ્ટ પ્રકાયની કવયત ભાટે અરગથી  ‘પીટનેવ વેવન’ 

અભરભા ંમકૂવુ.ં(આદળગ યીતે ઓનરાઇન) 

 વાભાજજક અંતય જલામ એ યીતે રકયન ઉમગ કયલ 
 સવુનવિત કય કે કચયાેટી ફધા વભમે ઢંકામેર યશ.ે 
 સ્ા, સ્ટીભ ફાથ અને ક્સ્લવભિંગ રૂ (જ્મા ંરાગ ુડે ત્મા)ં ફધં યશળેે. 

 

જીવાણ નાશક પ્રક્રિર્ા 
તફીફી ભાન્મતાલાા જીલાણનુાળકન ઉમગ કયીને વસં્થાના તભાભ વલસ્તાય જીલાણનુાળક કયલા. જેભ કે, 
 

 વસં્થાન પ્રલેળદ્વાય 

 સ્ટાપ અને મરુાકાતીઓ દ્વાયા ઉમગભા ંરેલાતા ફધા ખલુ્રા વલસ્તાય  

 લળફૃભ અને ળોચારમ 

 ગયખા ંવાપ કયલા (વભ્મને અરગ લકગઆઉટ જૂતા ઉમગ કયલા ભાટે પ્રત્વારશત કયલાભા ંઆલળે)  

 અન્મ ફધી લાયંલાય સ્ળગતી વાટીઓ (ડયનબ્લવ, શને્ડલ્વ લગેયે) 

  જજમ્નેવળમભભા ંવાધન  
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 પ્રવનૃિઓન ાં આર્ોજન  

 અ.  પયીથી રડઝાઇન કયેરી જગ્માઓના આધાયે વત્ર દીઠ ભશિભ ક્ષભતાની ગણતયી કય. તે પ્રભાણે વત્ર ની અનસુલૂચ  
             તૈમાય કય અને વભ્મને જાણ કય. 
 ફ . મલગક રિમાઓ 

 

 ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી, મલગક રિમાઓની પે્રન્ક્ટવ શારના વભમ ભાટે ટાી ળકામ છે. જ તેન આલશ્મક 
અભ્માવ કયલ શમ ત ણ તે ખલુ્રી જગ્માઓ ય થઈ ળકે છે  

 આ્ુ ભતં્રારમ દ્વાયા જાયી કયામેર કવલડ-૧૯ ભાટે મગ ભાગગદવળિકા(અશીં ઉરબ્લધ: 
https://www.ayush.gov.in/) ણ અનવુયી ળકે છે 

 ક . વામરૂશક રપટનેવ ફૃભ અને લગો 
 લગોના ટાઇભ સવુનવિત કય. લગગના લચ્ચે વભ્મ આલલા અને જતા લચ્ચે ઓલયરે ટાલા   

ઓછાભા ંઓછા ૧૫-૩૦ વભવનટન ગે યાખ. 
 ળક્ય શમ ત્મા,ં વામરૂશક રપટનેવ લગો ઓનરાઇન કય. 
 ઓયડાના કદ અને કવયતના પ્રકાયના આધાયે જૂથ ભાલજત લગગ દીઠ ભાન્મ વમક્ક્તઓની  વખં્માને 

પ્રવતફવંધત કયલી 
 ડ . મગ વસં્થાઓ / જીભ વમક્ક્તગત તારીભ 

 જ્મા ંણ ળક્ય શમ ત્મા ંવમક્ક્તગત તારીભ વત્ર દયવભમાન વમક્ક્તગત રેનય અને ગ્રાશક લચ્ચે 6      
ફૂટનુ ંઅંતય સવુનવિત કય.  

 સવુનવિત કય કે વત્રભા ંપક્ત તે જ કવયતન વભાલેળ કયલાભા ંઆલે કે જેભા ંરેનય અને ગ્રાશક લચ્ચે 
ળાયીરયક વંકગની જફૃય ન શમ તેભજ ઉકયણના ઉમગભા ંણ વંકગની જફૃય ના શમ.  

 વત્ર દીઠ ગ્રાશકની વખં્મા ભમાગરદત કય અને ફધા ગ્રાશકભા ંયૂતા અંતયની ખાતયી કય.  

 જ્મા ંઉરબ્લધ શમ ત્મા ંમગ વસં્થાઓ / જીભભા ંફાહ્ય જગ્માઓન ઉમગ કય. 
 ઇ.  કભગચાયીઓ ભાટે: 

 વાભાજજક અંતય સવુનવિત થામ એ યીતે વળફ્ટ અને શાજયીનુ ંઆમજન કયલાભા ંઆલે. 
 લધાયે જખભલાા ઝનભા ંયશતેા સ્ટાપ સવુલધાભા ંશાજય યશળેે નશીં જ્મા ંસધુી તે ઝન ડી-નરટપાઇ  ના 

થામ. 
 શાઉવકીવિંગ સ્ટાપને કચય વમલસ્થાન અને વનકાર ભાટેના ગરાઓ વલળે ભારશતી અને તારીભ    

આલી. 
 એલા ફધા કભગચાયીઓ કે જેઓ લધ ુજખભ ધયાલે છે એટરે કે વદૃ્ધ કભગચાયીઓ , વગબાગ કભગચાયીઓ અને 

કભલફિરડટી ધયાલતા વમક્ક્તની લધાયાની વાલચેતી યાખલી. આલી વમક્ક્તઓએ ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી કઈ 
ણ એલા કામગભા ંના આલવુ ંજેભા ંવીધા વંકગની જફૃય શમ.  

 

 સાધનસામગ્રીની ઉલબ્ધતા અને વ્ર્વસ્થાન  

 વભ્મ, મરુાકાતીઓ અને કભગચાયીઓને પેવ કલય / ભાસ્ક,  શને્ડ વેવનટાઇઝવગ લગેયે જેલા મગ્મ અંગત 
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સયુક્ષા વાધન ભેનેજભેન્ટ દ્વાયા ઉરબ્લધ કયાલલાભા ંઆલળે.  

 લયાળ શરેા ંઅને છી કવયતના વાધન વાપ કયલા ભાટે વભ્મ / સ્ટાપ ભાટે રડવઇન્પેકટંટ 
વલ્્વુન અને વપાઈ ભાટે નેલકીનન યૂત યુલઠ યૂ ાડલાન યશળેે. 

 કવયત શરેા ંવભ્મના ઓક્ક્વજનનુ ંપ્રભાણ યેકડગ કયલા ભાટે લ્વ ઓક્ક્વભીટયની ઉરબ્લધતાની 
ખાતયી કય. 

 
 

 ર્ોગ સાંસ્થાઓ / વ્ર્ાર્ામો ખોલ્ર્ા છી  
 પ્રવેશ સ્થાન ર  

 શાથની સ્લચ્છતા (વેવનટાઇઝય રડસ્ેન્વય) અને થભગર સ્િીનીંગ ભાટે પયજજમાત જગલાઈઓ. 
 વસં્થાભા ંપક્ત જેને કયના યગના રક્ષણ ના શમ એ વમક્ક્તઓ (સ્ટાપ વરશત) ને પ્રલેળલાની  ભજૂંયી આલી.. 
 ચશયેાના કલય / ભાસ્કન ઉમગ કયીને જ ફધા રકને પ્રલેળની ભજૂંયી આલાભા ંઆલળે.  

 જખભ ઓખ ભાટે ફધા વભ્મ , મરુાકાતીઓ અને કભગચાયીઓ આયગ્મ વેત ુએપ્લરકેળનન ઉમગ કયી ળકે 
છે. 

 કવલડ ૧૯ ભાટેના વનલાયક ગરા ંઅંગે જાગવૃત પેરાલલા  સ્ટય / સ્ટેન્ન્ડઝ/ ઓરડઓ / વલરડઓ પ્ક્રલવ 
વનમવભતણે દળાગલલાભા ંઆલળે . 

 કતાયભા ંફધા વભમે ઓછાભા ંઓછા 6 ફૂટનુ ંઅંતય સવુનવિત કય  
 ારકિંગના સ્થ, કરયડય અને એલરલેટવગભા ંમગ્મ બીડનુ ંવચંારન અનવુયતા વાભાજજક અંતયના ધયણનુ ં

આમજન કયલાભા ંઆલળે.  
 વભ્મ / મરુાકાતીઓને અરગ અરગ ટાઇભ સ્રટ ભા ંલગીકૃત કયલા જઈએ, જેથી યૂતા પ્રભાણભા ંળાયીરયક 

અંતય યશ ેઅને વસં્થા અને ઉકયણના જીલાણ ુનાળકરિમાને ભાટે મગ્મ ટાઇભ ભી યશે. 
 મગ વસં્થાઓભા ,ં શઝુ / ફૂટલેય જ્મા ંમગ કવયત કયલાભા ંઆલે તે જગ્માની ફશાય ઉતાયલા. 
 વભ્મ અને મરુાકાતીઓના ચેક-ઇન અને ચેકઆઉટ વભમની વલગત નોંધલી આલશ્મક છે (નાભ , વયનામુ ંઅને 

પન નફંય) 

 

 કાક્રડિર્ો,  સ્રેંગ્થની તાલીમના ઉકરણોનો ઉર્ોગ કરતા હલેા. 
 ખાવ કયીને લાયંલાય દયેક ઉમગભા ંઆલતી વાટીઓ ભાટે ખાતયી કય કે વાધનને જતંમુકુ્ત કયલાભા ંઆવ્ુ ં

છે. 

 આલ્કશર સ્લેફથી ભધ્મભ આંગીને સ્લચ્છ કય અને લ્વ ઓક્ક્વભીટયન ઉમગ કયીને ઓક્ક્વજન નુ ં
પ્રભાણ તાવ. 95% થી ઓછી ઓક્ક્વજનનુ ંપ્રભાણ ધયાલતા રકને કવયત કયલાની ભજૂંયી આલી જઈએ 
નશીં. વેન્રર /સ્ટેટ શલે્રાઈન/એમ્બ્લ્રુન્વને કર કય અને આલા વમક્ક્તઓને નજીકની આયગ્મ સવુલધાભા ં
વદંબગ આ. 

 કવયત કયતી લખતે ભાસ્કને દૂય કય અને જ્મા ંસધુી ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી લાઈવય શયે. 
 શને્ડ વેવનટાઇઝય સ્ટેળન દયેક જીભવાધન નજીક યૂા ાડલા જઇએ. 
 સવુનવિત કય કે વભ્મ જજમ્નેવળમભ ઉકયણન ઉમગ કયતા શરેા તેભના શાથને સ્લચ્છ કયે છે . 
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 ર્ોગ / અન્ર્ કસરત સત્રો દરનમર્ાન  

 દયેક વભ્મએ તાનુ ંઅરગ કવયત ભાટેનુ ંઆવન રાલવુ ંજઈએ કે જે તેઓ તેભની વાથે ાછા રઈ જઈ ળકે. 
 ચે પેરાલાના વબંવલત જખભને ધ્માનભા ંયાખીને , જ્મા ંસધુી ળક્ય શમ ત્મા ંસધુી યેકડગ કયેર વગંીત / ગીત 

લગાડલા અને બભૂ ાડલા/શાસ્મ મગા જેલી પ્રવવૃતને ન કયલી. 
 જ તભને શ્વાવ રેલાભા ંતકરીપ ડે ત કવયત ફધં કય. ઓક્ક્વજન પ્રભાણ તાવ. ૯૫% થી ઓછી 

ઓક્ક્વજન પ્રભાણ ધયાલતા રકને કવયત ચાલ ુયાખલાની ભજૂંયી આલી જઈએ નશીં. વેન્રર/સ્ટેટ 
શલે્રાઈન /એમ્બ્લ્રુન્વને કર કય અને આલા વમક્ક્તઓને નજીકની આયગ્મ સવુલધાભા ંવદંબગ આ.  

 

 કસરત છી  
 ચશયેાના કલય/ભાસ્ક/લયામેરા ટુલારન મગ્મ વનકારની ખાતયી કય. 
 લળફૃમ્વ લયાળ શરેા ંઅને છી જતંનુાળકથી સ્લચ્છ થલા જઈએ. 
 કેપેટેરયમા સવુલધા  જ કઈ ણ જગ્માની અંદય શમ ત , તે ફધા વભમે વાભાજજક અંતયના ંધયણને અનવુયળે.  

 આગના વભ્મ દ્વાયા તેન ઉમગ કયલાભા ંઆલે તે શરેાં , વમામાભ વત્ર છી, ખાવ કયીને લાયંલાય સ્ળગ 
કયેરી વાટીઓ (શને્ડ યેલ્વ, ફેંચ, રપક્વય, લગેયે), જજમ્નેવળમભ ઉકયણની વપાઇ અને જીલાણ ુનાળકરિમા થલી 
જઈએ. 

 કવયત વત્ર લચ્ચ ેફ્રય પ્ક્રવનિંગ કયલાભા ંઆલળે.  
 

 ફાંધ કરવાના સમરે્ 

 ળાલય ફૃભ/ રકય/ચેંજજિંગ ફૃભને મગ્મ યીતે વાપ કયલા. 
 ફધા લળફૃભની વપાઇ સવુનવિત કયલી 
 ફધં કયતા શરેા, આખી વસં્થા જીલાણનુાવળત કયલી. 

 

૫. સાંસ્થામાાં શાંકાસ્દ કેસમાાં વધારાની સાવચેતીઓન ાં ાલન:  

 ફીભાય વમક્ક્તને કઈ ફૃભભા ંઅથલા વલસ્તાયભા ંમકૂ જ્મા ંતેઓ અન્મથી અરગ શમ છે. 
 ડૉક્ટય દ્વાયા તેની તાવ કયલાભા ંઆલે ત્મા ંસધુી ભાસ્ક/ પેવ કલય આ. 
 તાત્કાલરક નજીકની તફીફી સવુલધા (શક્સ્ટર/પ્ક્રવનક) ને જાણ કય અથલા યાજ્મ અથલા જજલ્રા શલે્રાઈન ય  

કર કય. 
 વન્કુ્ત જાશયે આયગ્મ અવધકાયી (જજલ્રા યેવડ રયસ્ન્વ ટીભ/વાયલાય કયનાય લચરકત્વક) દ્વાયા જખભનુ ંમલૂ્માકંન 

શાથ ધયલાભા ંઆલળે અને તે મજુફ કેવ , તેના/તેણીના વંકો અને જીલાણ ુનાળકરિમાની જફૃરયમાત અંગે આગની 
કામગલાશી ળફૃ કયલાભા ંઆલળે.  

 જ વમક્ક્ત કવલડ૧૯ લઝરટલ જણાળે ત જગ્માની જતંનુાળક કામગલાશી શાથ ધયલાભા ંઆલળે.  

 
***** 

*** 
* 


