
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ર��ટોર��ટર��ટોર��ટર��ટોર��ટર��ટોર��ટ    અન ેઅન ેઅન ેઅન ેઅ�ય આિત�ય સ�કાર જ�યાએ અ�ય આિત�ય સ�કાર જ�યાએ અ�ય આિત�ય સ�કાર જ�યાએ અ�ય આિત�ય સ�કાર જ�યાએ  

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

        



 

1. તમામ ક�ટ��ટમે�ટ / �લ�ટરમા ંર��ટોર�ટ બધં રહ�શે. ફ�ત ક�ટ��ટમે�ટ / �લ�ટરની બહાર 

ખોલવાની મ(ૂંર* આપવામા ંઆવશ.ે  

2. ૬૦- ૬૫ વષ� થી વ2 ુવયના 4ય5�તઓ, કોમોરબ8ડ*ટ*ઝ 4ય5�તઓ, ગભ�વતી મ<હલાઓ, 

૧૦ વષ� થી નીચેના બાળકોને ઘર� રહ�વા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. ર��ટોર��ટ પણતે Cગે 

જDર* સલાહ Eચૂનો આપવા 4યવ�થા કરવાની રહ�શ.ે  

3. COVID-19 Cતગ�ત ક�ટલાક જDર* Eચૂનો દર�ક �ટાફ તમેજ પાલન કરાવાના રહ�શ ે 

• બે 4ય5�તઓ વFચે ઓછામા ંઓG ૬ Hટ Iુ ંCતર રાખવાIુ ંરહ�શે  

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

• ૪૦ થી ૬૦ �ક��ડ Eધુી હાથ ધોવા. આMકોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝર નો ઊપયોગ 

કરવો.  

• ખાસી ક� છ*ક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર Dમાલ ક� ટ*�R ુરાખSુ ંતેમજ તરતજ તેને 

ડ*ઝપોઝ કરSુ.ં  

• પોતાની આરો�ય ચકાસSુ ંતમેજ માદંગી જણાય તો હ�Mપલાઇન નબંર પર કોલ 

કરવો / હ�Mથ સે�ટર િવગેર�નો સપંક� કરવો.  

• Tહ�રમા ંUકુSુ ંન<હ.  

• દર�ક Vાહક / �ટાફ પાસે આરો�ય સેW ુએપ ડાઉનલોડ કરાવવી. 
 

4. ર��ટોર��ટ� નીચે XજુબIુ ંઆયોજન કરવાIુ ંરહ�શ.ે  

• ડાઈન-ઇન ને બદલે ટ�ક અવ(ેપાસ�લ) Eિુવધાને મહ�વ આપવાIુ ં રહ�શે.  

ડ*લીવર* બોયએ Vાહકને સીધા પેક�ટ આપવાને બદલે દરવાT પર XકુવાIુ ં

<હતાવહ રહ�શ.ે  

• હોમ ડ*લીવર*ના દર�ક �ટાફને થમ�લ �ક�નરથી �ક�ન કરવાના રહ�શ ે 

• એ�[�સ પર સેનેટાઈઝર અને થમ�લ �ક�નર ફરJયાત Xકુવાના રહ�શ.ે 

• ફ�ત િસમટ\સ ન<હ ધરાવતા કમ�ચાર*ઓ/ મા]લકો ને પરવાનગી આપવી.  

• તમામ કમ�ચાર*/મા]લકોએ હોટલની Cદર ફરJયાત મા�ક પહ�રવાIુ ંર�હશે. 

• પો�ટસ�/�ટ��ડ*ઝ/ઓ<ડયો-િવઝીયલ મા^યમથી COVID-19ની સલામતી Cગેના 

ઉપાયો દશા�વવાના રહ�શ ે 

• સો_યલ – <ડ�ટનિસ`ગ ફ<રજયાત પાલન કરાવવાIુ ંરહ�શ.ે  
• મોટ* ઉમરના કમ�ચાર*, ગભ�વતી મ<હલાઓ તમેજ મેડ*કલ કંડ*શનમા ંહોય તેવા 

કમ�ચાર*ને પabલક સીધા સપંક�મા ં ન આવવા દ�વા, શc હોય વક�  dોમ હોમ 

કMચર આપનાSુ.ં 
 

 

 



 

 

 

• પabલક પા<કeગ fલેસ અને વ2 ુ 4ય5�તઓ ભેગા થતા હોય, �યા ં સો_યલ – 
<ડ�ટનિસ`ગIુ ંફ<રજયાત પાલન કરSુ.ં 

• જો પા<કeગની Eિુવધા ઉપલbધ હોય તવેા <ક�સામા ંઓપર�ટgગ �ટાફ� ફ<રજયાત 

મા�ક પહ�રSુ.ંગાડ*ઓના ડોર હ��ડલ ચાવીઓને ડ*સ ઈનફ��ટ કરSુ.ં   

• લાઈનમા ંઉભી રહ�તી વખતે બે 4ય5�તઓ વFચે ઓછામા ંઓG ૬ HટIુ ંCતર 

રાખવાIુ ંરહ�શ.ે  

• �ટાફ અને hડૂસ સfલાય માટ� અલગ-અલગ એ�[*-એ�ઝીટની 4યવ�થા કરવી. 

• માલસામાનની હ�રફ�ર વખતે કાળJ રાખવી અને વારંવાર ડ*સઈનફ��ટ કરSુ.ં 

• ર��ટોરો�ટમા ં સીટ*ગ ક�પેિસટ*ના ૫૦% જ બેસાડ* શકાશે અને jમા ં સો_યલ– 
<ડ�ટનિસ`ગ ફ<રજયાત પાલન કરવાIુ ંરહ�શ.ે 

• <ડ�પોઝેબલ મેI ુનો ઉપયોગ કરવો વ2 ુ <હતાવહ છે. 

• કાપડના નેપક*ન ને બદલે  ડ*ઝપોઝેબલ  નેપક*ન વાપરવા વ2 ુ<હતાવહ રહ�શે.  

• kફુ� સિવlસમા ંસો_યલ – <ડ�ટનિસ`ગ ફ<રજયાત પાલન કરવાIુ ંરહ�શે.  
• લીmટમા ંમાણસની સnંયા મયા�<દત રાખવા આયોજન કરSુ.ં   

• એ�ક�લેટર પર એક 4ય5�ત છોડ*ને ઉભા રહ� તે Xજુબની 4યવ�થા કરવી.  

• એરકંડ*શનIુ ંટ�\પર�ચર ૨૪ થી ૩૦ સેMશીયસ રાખSુ.ં 

• મોટા મેળાવડા / વ2 ુલોકોને ભેગા થSુ ંqિતબિંધત છે. 

• ર��ટોર��ટના બાથDમ, વોિશ`ગ �ટ�શન અને પાણી પીવાની જ�યાને વારંવાર 

સનેેટાઈઝ કરાવવી.   

• ફ�સ કવર / મા�ક અને �લોવઝની ચકાસણી મા]લક� કરવાની રહ�શ.ે 

• બાથDમની સફાઈ સમયાતંર� કરાવવાની રહ�શ.ે   

• ડ*ઝીટલ મા^યમ ^વારા rકુવણીનો આVહ રાખવો. 

• દર�ક ક�ટમર ગયા પછ* ટ�બલને સેનેટાઈઝ કરાવSુ ં.  

• રસોડામા ંપણ સો_યલ – <ડ�ટનિસ`ગ ^યાન રહ� અને ફ�સ મા�ક અવ_ય પહ�રવા. 
• ગેિમ`ગ આકsડ તેમજ બાળકોને રમવાની જ�યા પર qિતબધં રહ�શે.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 જો કોઈ સકંા�પદ ક� ક�ફોમ� ક�સ આવે તો...... 

1. એ 4ય5�તન ેઅ�ય એક Dમ મા ંઆઈસોલટે કરવી.  

2. ડો�ટર તપાસ કર�  �યા ંEધુી ફ�સ પર ફ*રJયાત મા�ક પહ�ર* રાખSુ.ં 

3. નJકના કલીનક ક� હો5�પટલમા ં તરતજ Tણ કરવી ક� ડ*સ[*ક હ�Mપ 

લાઈન ને જણાવSુ.ં 

4. પabલક હ�Mથ ઓથોર*ટ*એ જDર* કાય�વાહ* કરવી અને કો�ટ��ટ [�સgગ ની 

કામગીર* કરવી. 

5. જો પોઝેટ*વ ક�સ મળે તો તરત જ qીમાસીસ ન ેડ*સઇ�ફ�કટ કરSુ.ં   

 

 

* * * 


