
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

હોટ��સ અને આિત�ય સ�કાર જ�યાએહોટ��સ અને આિત�ય સ�કાર જ�યાએહોટ��સ અને આિત�ય સ�કાર જ�યાએહોટ��સ અને આિત�ય સ�કાર જ�યાએ    

COVID-19    અટકાયઅટકાયઅટકાયઅટકાયતતતત    માટ�માટ�માટ�માટ�    માગ�દશ�ન માગ�દશ�ન માગ�દશ�ન માગ�દશ�ન  

  



 

 

1. તમામ ક�ટ��ટમે�ટ / �લ ટર િવ તારમા ંહોટ��સ બધં રહ�શ.ે ફ�ત ક�ટ��ટમે�ટ / �લ ટર 

િવ તારની બહાર ખોલવાની મ)ૂંર+ આપવામા ંઆવશ.ે  

2. ૬૦-૬૫ વષ� થી વ3 ુવયના 5ય6�તઓ,કોમોરબ9ડ+ટ+ઝ 5ય6�તઓ, ગભ�વતી મ=હલાઓ, ૧૦ 

વષ�થી નીચેના બાળકોને ઘર� રહ�વા સલાહ આપવામા ંઆવ ે છે. હોટ��સમા ંપણ ત ેDગે 

જEર+ સલાહ આપવાની રહ�શ.ે 

3.           COVID-19 Dતગ�ત ક�ટલાક જEર+ Hચૂનો દર�ક  ટાફ તમેજ પાલન કરાવાના રહ�શ.ે 

• બે 5ય6�તઓ વIચે ઓછામા ંઓJ ૬ Kટ Lુ ંDતર રાખવાLુ ંરહ�શ.ે 

• ફરMયાત મા ક / ફ�સ કવર નો ઉપયોગ કરવો. 

• ૪૦ થી ૬૦  ક��ડ Hધુી હાથ ધોવા. આ�કોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝર નો ઊપયોગ 

કરવો.  

• ખાસંી ક� છ+ક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર Eમાલ ક� ટ+ T ુરાખUુ ંતેમજ તરત જ તેન ે

ડ+ પોઝ કરUુ.ં  

• પોતાની આરો�ય ચકાસUુ ં તમેજ માદંગી જણાય નMકના હ��પલાઇન નબંર પર 

કોલ કરવો / આરો�ય સ�ેટર િવગેર�નો સપંક� કરવો.  

• Vહ�રમા ંWકુUુ ંન=હ.  

• દર�ક Xાહક /  ટાફ પાસે આરો�ય સેY ુએપ ડાઉનલોડ કરવાનો આXહ રાખવો. 
  

4. હોટ��સએ નીચે ZજુબLુ ંઆયોજન કરવાLુ ંરહ�શે. 

• એ�[�સ પર સેનેટાઈઝર અને થમ�લ  ક�નર ફરMયાત Zકુવા અને હાઇMન મે�ટ�ન 

કરUુ.ં 

• ફ�ત િસમટ\સ ન=હ ધરાવતા Zલુાકાતીઓ અને Xાહકોને જ પરવાનગી આપવી. 

• તમામ Zલુાકાતીઓ અને Xાહકોને હોટ��સની Dદર ફરMયાત મા ક પહ�રવાLુ ં

રહ�શે. 

• પો ટસ�/  ટ��ડ+ઝ /ઓ=ડયો-િવઝીયલ મા]યમ થી      COVID-19 ની સલામતી Dગે 

ના ઊપયો દશા�વાના રહ�શ.ે 

• હોટ��સ મનેેજમે�ટ માટ� તેમજ સોસીયલ – =ડ ટનિસ^ગ પાલન માટ� જEર+ માણસો  

રાખવા.  

• સો_યલ – =ડ ટનિસ^ગ ફ=રજયાત પાલન કરવાLુ ંરહ�શ.ે 

• મોટ+ `મરના કમ�ચાર+, ગભ�વતી મ=હલાઓ તમેજ મેડ+કલ કંડ+શનમા ંહોય તેવા 

Zલુાકાતીઓ અને Xાહકોને પabલકના સીધા સપંક�મા ંઆવવા દ�વા નહ+. 

• પabલક પા=કcગ dલેસ અને વ3 ુ 5ય6�તઓ ભેગા થતા હોય �યા ં સો_યલ– 
=ડ ટનિસ^ગ Lુ ંફ=રજયાત પાલન કરUુ.ં 

 



 

• જો પા=કcગની Hિુવધા ઉપલbધ હોય તેવા =ક સા મા ંઓપર�ટeગ  ટાફ� ફ=રજયાત 

મા ક પહ�રUુ.ં ગાડ+ઓના  ડોર હ��ડલ, ચાવીઓને ડ+સ ઈનફ��ટ કરUુ.ં  

• fુકાનો,  ટો�સ તમેજ ક�ફ�તેર+યાની Dદર અને બહાર સોિશયલ ડ+ તે�સીનગLુ ં

ફરMયાત પાલન કરાવવાLુ ંરહ�શ.ે  

• લાઈનમા ં ઉભી રહ�તી વખતે બે 5ય6�તઓ વIચે ઓછામા ંઓJ ૬ Kટ Lુ ંDતર 

રાખવા 5યવ થા કરવાની રહ�શ.ે 

• હોટલમા ંઆવેલ ગે ટની [ાવેલ =હ [+ મેડ+કલ કંડ+શન તેમજ આઈડ+ કાડ� અન ે

સે�ફ =ડ�લેર�શન કરાવાLુ ંરહ�શ ેઅને મા=હતી રાખવાની રહ�શે.  

•  ટાફ, Zલુાકાતીઓ, Xાહકો અને gડૂસ સdલાય માટ� અલગ-અલગ એ�[+- 

એ�ઝીટ ની 5યવ થા હોવી જોઈએ.  

• માલસામાનની હ�રફ�ર વખતે કાળM રાખી, વારંવાર ડ+સઈનફ��ટ કરાવવાLુ ંરહ�શ.ે  

• હોટલના ર+સેdશન પર હ��ડ સેનેટાઈઝર રાખવાLુ ં રહ�શે તમેજ રM ટરમા ંએ�[+ 

ફોમ� ભરતા પહ�લા અને પછ+ હાથ સનેેટાઇઝ કરવાના રહ�શ.ે 

• હોટલ hારા ડ+Mટલ મા]યમ થી પેમે�ટ iવા ક�     કોડ�, ઈ-વોલેટ, તમેજ 

ઓનલાઈન ફોમ� ને jાધ�ય આપવાLુ ંરહ�શ.ે 

• લગેજ (સામાન) Eમ મા ંલઇ જતા પહ�લા ડ+સ ઈનફ��ટ કરવાLુ ંરહ�શે. 

• ગે ટને ક�ટ��ટમે�ટ / �લ ટર િવ તારમા ંન જવાની સલાહ આપવાની રહ�શ.ે 

• ર� ટોર�ટ માટ� ઇ T ુકર�લ ડ+ટ��સ ગાઈડલાઇ�સ ફોલો કરવાની રહ�શે. 

1. =ડ પોઝેબલ મેL ુનો ઉપયોગ કરવો વ3 ુ =હતાવહ છે. 

2. કાપડના નેપક+ન ન ેબદલે  ડ+ઝપોઝેબલ નેપક+ન વાપરવા વ3 ુ=હતાવહ 

છે. 

3. mફુ� સિવnસમા ંસો_યલ – =ડ ટનિસ^ગ ફ=રજયાત પાલન કરવાLુ ંરહ�શ.ે 

4. ડ+ઝીટલ મા]યમ થી oકુવણી કરવાનો આXહ રાખવો. 

5. સીટeગ એર��જમે�ટ કરતી વખતે સો_યલ–=ડ ટનિસ^ગ પાલન  અવ_ય 

કરવાLુ ંરહ�શે. 

• લીpટમા ંમાણસની સqયા મયા�=દત રાખવા 5યવ થા કરવી. 

• ડાઇન-ઇન ને બદલે Eમ સિવnસ ટ�ક અવે ને jાધ�ય આપવાLુ ં રહ�શ.ે ડ+લીવર+ 

કરનાર 5ય6�ત Kડ પેક�ટ આપવાને બદલે દરવાV પાસે છોડUુ ં=હતાવહ છે. 

• Eમ સિવnસ માટ� ગે ટ hારા સીધા સપંક� ન ેબદલે ઇ�ટર કોમ ક� મોબાઈલ hારા 

વાત કરવાની રહ�શ.ે 

• એ ક�લેટર પર એક 5ય6�ત છોડ+ ન ેઉભા રહ� તે Zજુબની 5યવ થા રાખવી.  

• એરકંડ+શન Lુ ંટ�\પર�ચર ૨૪થી ૩૦ સે�શીયસ રાખUુ.ં 

• મોટા મેળાવડા / વ3 ુલોકોને ભેગા થUુ ંjિતબિંધત છે. 
 



• હોટ��સના બાથEમ, વોિશ^ગ  ટ�શન અને પાણી પીવાની જ�યાને વારંવાર 

સનેેટાઈઝ કરાવવાના રહ�શ.ે  

• ફ�સકવર મા ક અને ગો�ઝ પહ�યા�ની ચકાસણી માtલકને કરવાની રહ�શ.ે 

• બાથEમની સફાઈ સમયાતંર� કરાવવી.   

• હોટ�સની સuvસને તેમજ ડોર, હ��ડલ, બે�ચીસ, બાથEમ િવગેર�ને (૧% સોડ+યમ 

હાઈપો�લોર+ડના િમxણથી) ડ+સઈ�ફ�ટ કરાવUુ ં 

• જો કોઈ શકા પદ ક� ક�ફોમ� ક�સ આવે તો...... 

 એ 5ય6�તન ેઅ�ય એક Eમ મા ંઆઈસોલેટ કરવી.  

 ડો�ટર તપાસ કર� �યા ંHધુી ફ�સ પર ફ+રMયાત મા ક પહ�ર+ રાખUુ.ં 

 નMકના કલીનક ક� હો6 પટલમા ં તરત જ Vણ કરવી ક� ડ+સ[+ક હ��પ 

લાઈન ને જણાવUુ.ં 

 પabલક હ��થ ઓથોર+ટ+એ જEર+ કાય�વાહ+ કરવી અને કો�ટ��ટ [�સeગ ની 

કામગીર+ કરવી. 

 જો પોઝેટ+વ ક�સ મળે તો તરત જ jીમાસીસ ને ડ+સઇ�ફ�કટ કરાવUુ.ં    
 

 

 * * * 
 


