
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શોિપ�ગશોિપ�ગશોિપ�ગશોિપ�ગ    મોલમોલમોલમોલ     

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�તારના શોિપ�ગ મોલ બધં રહ�શ,ે ફ�ત ક�ટ��ટમે�ટ ઝોનની 

બહાર ખોલવાની મ$ૂંર& આપવામા ંઆવશ.ે  

2. ૬૦-૬૫ વષ�થી વ/ ુવયના 1ય2�તઓ, કોમોરબ4ડ&ટ&ઝ 1ય2�તઓ, ગભ�વતી મ7હલાઓ, ૧૦ 

વષ� થી નીચેના બાળકોન ેઘર� રહ�વા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. શોિપ�ગ મોલ તરફથી પણ 

તે ?ગે જAર& સલાહ આપવાની રહ�શે. 

3.            COVID-19 ?તગ�ત ક�ટલાક જAર& Dચૂનો દર�ક �ટાફ તમેજ પાલન કરાવાના રહ�શ.ે 

• બે 1ય2�તઓ વEચે ઓછામા ંઓF ૬ Gટ Hુ ં?તર રાખવાHુ ંરહ�શ.ે 

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

• ૪૦ થી ૬૦ �ક��ડ Dધુી હાથ ધોવા. આLકોહોલ બેઇઝ સેનેટાઈઝરનો ઊપયોગ 

કરવો.  

• ખાસંી ક� છ&ક ખાતી વખતે મોઢા ઉપર Aમાલ ક� ટ&�Q ુરાખRુ ંતેમજ તરત જ તેન ે

ડ&ઝપોઝ કરRુ.ં  

• પોતાની આરોSય ચકાસRુ ં તમેજ માદંગી જણાય તો હ�Lપલાઇન નબંર પર કોલ 

કરવો / નIકના હ�Lથ સ�ેટર િવગેર�નો સપંક� કરવો.  

• Tહ�રમા ંUકુRુ ંન7હ.  

• દર�ક Vાહક / �ટાફ પાસે આરોSય સેW ુએપ ડાઉનલોડ કરવાનો આVહ રાખવો.  
 

4. શોિપ�ગ મોલમા ંનીચે YજુબHુ ંઆયોજન કરવાHુ ંરહ�શ.ે 

• એ�Z�સ પર સેનેટાઈઝર અને થમ�લ �ક�નર ફરIયાત Yકુવા અને હાઇIન મે�ટ�ન 

કરRુ.ં 

• ફ�ત િસમટ[સ ન7હ ધરાવતા Yલુાકાતીઓ અને Vાહકોને પરવાનગી આપવામા ં

આવશે. 

• તમામ Yલુાકાતીઓ અને Vાહકોને શોિપ�ગ મોલની ?દર ફરIયાત મા�ક 

પહ�રવાHુ ંરહ�શ.ે 

• પો�ટસ� / �ટ��ડ&ઝ / ઓ7ડયો-િવઝીયલ મા\યમ થી COVID-19 ની સલામતી ?ગે 

ના ઊપયો દશા�વાના રહ�શ.ે 

• મોલમા ં મેનજેમે�ટ માટ� તમેજ સો]યલ–7ડ�ટનિસ�ગ પાલન માટ� જAર& માણસ 
રાખવા.  

• સો]યલ – 7ડ�ટનિસ�ગ ફ7રજયાત પાલન કરવાHુ ંરહ�શ.ે 
• મોટ& ^મરના કમ�ચાર&, ગભ�વતી મ7હલાઓ તમેજ મેડ&કલ કંડ&શનમા ંહોય તેવા 

Yલુાકાતીઓ અને Vાહકોને પ_`લક સીધા સપંક�મા ંઆવવા દ�વા નહ&. 

• પ_`લક પા7કaગ bલેસ અને વ/ ુ 1ય2�તઓ ભેગા થતા હોય cયા ં સો]યલ– 
7ડ�ટનિસ�ગHુ ંફ7રજયાત પાલન કરાવવા આયોજન કરવાHુ ંરહ�શે.  



 

 

 

 

 

 જો પા7કaગની Dિુવધા ઉપલ`ધ હોય તવેા 7ક�સામા ંઓપર�ટdગ �ટાફ� ફ7રજયાત 

મા�ક પહ�રRુ.ં ગાડ&ઓના  ડોર હ��ડલ, ચાવીઓને ડ&સ ઈનફ��ટ કરવાHુ ંરહ�શ.ે   

 eુકાનો, �ટોLસ તમેજ ક�ફ�ટ�7રયાની ?દર અન ે બહાર સો]યલ – 7ડ�ટનિસ�ગ 
ફ7રજયાત પાલન કરવાHુ ંરહ�શ.ે 

 લાઈનમા ં ઉભી રહ�તી વખતે બે 1ય2�તઓ વEચે ઓછામા ંઓF ૬ Gટ Hુ ં?તર 

રાખવાHુ ંરહ�શ.ે 

 �ટાફ, Yલુાકાતીઓ, Vાહકો અને fડૂસ સbલાય માટ� અલગ-અલગ એ�Z&- 

એ�ઝીટની 1યવ�થા કરવાની રહ�શ.ે 

 માલસમાનની હ�રફ�ર વખતે કાળI રાખી, વારંવાર ડ&સઈનફ��ટ કરવાHુ ંરહ�શ.ે 

 શોિપ�ગ મોલમા ં eુકાનમા ં ઓછામા ં ઓછા દાખલ થાય તનેી તક�દાર& રાખવી, 

સો]યલ – 7ડ�ટનિસ�ગ ફ7રજયાત પાલન કરાવવાHુ ંરહ�શ.ે 
 કાપડના નેપક&નને બદલે  ડ&ઝપોઝેબલ  નેપક&ન વાપરવા વ/ ુ7હતાવહ છે. 

 લીgટમા ંમાણસની સhંયા મયા�7દત રાખવા આયોજન કરવાHુ ંરહ�શ.ે  

 એ�ક�લેટર પર એક 1ય2�ત છોડ& ન ેઉભા રહ�શ.ે 

 એરકંડ&શનHુ ંટ�[પર�ચર ૨૪ થી ૩૦ સેLશીયસ રાખRુ.ં 

 મોટા મેળાવડા / વ/ ુલોકોને ભેગા થRુ ંkિતબિંધત છે. 

 શોિપ�ગ મોલના બાથAમ, વોિશ�ગ �ટ�શન અને પાણી પીવાની જSયાને વારંવાર  

સનેેટાઈઝ કરાવવાHુ ંરહ�શ.ે  

 Tહ�રમા ંબથ�ડ�ની ઉજવણી પર kિતબધં છે. 

 ફ�સ કવર મા�ક અને ગોLઝ પહ�યા�ની ચકાસણી l તે માmલક� કરાવવાની રહ�શ.ે  

 બાથAમની સફાઈ સમયાતંર� કરાવવાની રહ�શ.ે   

 Gડકોટ�મા.ં.... 

1. સો]યલ – 7ડ�ટનિસ�ગ ફ7રજયાત પાલન કરવાHુ ં રહ�શે તમેજ nરૂતા 
kમાણમા ંમાણસન ેkવશે આપવો.  

2. Gડકોટ�  અને ર��ટોર�ટમા ં૫૦% વ/ ુક�પેિસટ&મા ં1ય2�તઓ આવવા દ�વા ન7હ. 

3. Gડકોટ�  ના �ટાફ અને વેટરએ મા�ક અને ગોLઝ ફરIયાત પહ�રવા. 

4. ડ&ઝીટલ મા\યમ થી pકુવણી કરવાનો આVહ રાખવો. 

5. દર�ક ક�ટમર પછ& ટ�બલને સેનેટાઈઝ કરRુ.ં  

6. રસોડામા ં પણ સો]યલ – 7ડ�ટનિસ�ગ \યાન રહ� અને ફ�સ મા�ક અવ]ય 

પહ�રવા. 
 



 

 

 

 

• ગેિમ�ગ આકqડ તેમજ બાળકોને રમવાની જSયા માટ� kિતબધં રહ�શે. 

• મોલમા ંિસનમેા હોલ સnંણૂ�પણે બધં રાખવાના રહ�શ.ે 

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

1. એ 1ય2�તન ેઅ�ય એક Aમ મા ંઆઈસોલટે કરવી.  

2. ડો�ટર તપાસ કર� cયા ંDધુી ફ�સ પર ફ&રIયાત મા�ક પહ�ર& રાખRુ.ં 

3. નIકના કલીનીક ક� હો2�પટલમા ંતરત જ Tણ કરવી ક� ડ&સટર&ક  

હ�Lપ લાઈન ન ેજણાવRુ.ં 

4. પ_`લક હ�Lથ ઓથોર&ટ&એ જAર& કાય�વાહ& કરવી અને કો�ટ��ટ Z�સdગની 

કામગીર& કરવી. 

5. જો પોઝેટ&વ ક�સ મળે તો તરતજ kીમાસીસને ડ&ઝઇ�ફ�ટ રાખRુ.ં   
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