
• सैलून माललकहरू / प्रबन्धकहरूले:

 o सैलूनका सब ैस्कम्मचारीहरु माझ COVID-19  नीतिको 
बारेमा पूर्म रूपमा समीक्ा गन््महोस्, सफाई, हाि धन्े, खोक्ा 
ध्ानदिन्पनने र व्यक्तिगि स्रक्ा उपकरर (पीपीई) को प्रयोग गरेर। समीक्ा गिा्म 
सब ैकम्मचारीहरु संग स्रक्ा दिशातनिनेश छातपएको िस्ाबजे हुन्पछ्म।

 o सैलून प्रदरियाहरूमा छलफल गन्म साप्ादहक कम्मचारी  बठैक सञ्ालन गन््महोस्, र 
आबस्यकिा अन्सार सैल्नका दिशातनिनेशहरू पररमाज्मन गन््महोस ्िदक कम्मचारीहरु 
काय्मस्थल स्रक्क्ि कायम राख्न सक्म होउन, साथै ग्ाहकहरूको बीचमा कीटार्म्ति 
पान्म पया्मप् समय होस।्.

 o यदि ग्ाहक वा कम्मचारीले COVID-19 तवकससि गि्मछ भने सङ्क्रमर पछ्ाउनको 
लागग कम्मचारीले क्न दिन काम गनने त्यसको अक्भलेख ियार गन््महोस।्.

• घरेल् वा अन्तरा्मतट्रिय रूपमा उडान गरेका स्ाफले काममा फक्म न् असघ १४ दिनको लागग घरमा 
अलग् ैबस् ्पछ्म। यो बस / टरिेन द्ारा यात्ा गननेहरूमा लागू हुुँ िैन। यात्ामा यहाुँ नया तनिनेश 
हेन््महोस:् https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/
after-travel-precautions.html 

• लक्र भएको कम्मचारीहरुले घरमा बस्  आवश्यक छ। सल्नमा आउन् भन्ा पदहले 
कम्मचारीहरुले तनम्न लक्रहरूको लागग जाचं गन््मपि्मछ: 

 १०4 डदग्री फरेनहाइट भन्िा धेरै वा बराबर 
ज्वरो वा िापक्रम महस्स गर्िै

 COVID-19 को परीक्षरमा सकाराि्मक 
िेखदएको व्यक्िदसुँग नजदकको भएको थाहा 
ह्न्

 खोकी  स्वाि वा गन्धको कमद

 छोटो छोटो सास वा सास फेर्न कठदनाई  टाउको ि्खाई

चदसो लागेको  पखाला

 चदसोले काम्ने िोहोरदन्  घाुँटी ि्खाई

 मांसपेसी ि्खाइ

तनम्न दिशातनिनेशहरू कोरोना भाइरस (COVID-19) जस्ा 
रोगहरूबाट आफूलाई जोगाउन नेल सल्नहरूको लागग हो।.

कम्मचारी (कम्मचारी र ठेकेिार) 
प्रक्शक्र र नीतिहरू

COVID-19 को संचाररहरू थाहा

• भाइरस खास गरी नजीकको सम्बन्ध, व्यक्ति बाट व्यक्तिमा (कररब ६ दफट क्भत्) फैललएको हुनछ।

• श्ासप्रश्ासको थोपाहरू माफ्म ि जब एक व्यक्ति खोकछ, हाद्हउ गछ्म  वा क्राकानी गि्मछ।. 

• सिहमा छ्न् र त्यसपलछ आफनै म्ख, नाक वा सम्भविः िपाईंको आुँखा छ्न्।.

लागू गन्म कडा सल्ाह

यदि सम्भव भएमा लागू गन््महोस्

अत्यसधक ससफाररश

तवचार गन््महोस्

अत्यसधक ससफाररश

समूह 
बठैकको 
काय्मसूची



लक्रहरू वा COVID-19 को सकारात्मक अवस्था भएका कम्मचारी

• सकारात्मक स्स्थति: यदि कम्मचारीले COVID-19 का लागग सकारात्मक परीक्र गि्मछ 
भने, यसलाई िर्ून्त िपाईंको स्थानीय स्ास्थ्य तवभागमा ररपोट्म गन््महोस ्र सूचना प्राप् 
गरेको २४ घण्ा नतबतिै सब ैकम्मचारी र ग्ाहकहरूलाई सूचचि गन््महोस।्.

यदि कम्मचारीलाई COVID-19 भएको तनिान गररएको छ वा क्नै लक्र छ भने, िी काममा 
फर्कन सकछन ्जब िलका सब ैिीन मापिण्डहरू पूरा हुनछन:्

 o कम्ीमा ३  दिनसम्म ज्वरो हुन् हुुँ िैन (ज्वरोलाई कम गनने औषधीहरूको प्रयोग तबना)

 o लक्रहरूमा स्धार (जस्,ै खोकी, छोटो छोटो सासको)

 o पदहलो पटक लक्रहरू िेखा परेको कम्म्मा १४ दिन तबतिसकेको छ  

• COVID-19 को लक्र: यदि कम्मचारीलाई COVID-19 को लक्रहरू छन ्र परीक्र 
गररएको छैन भने, तिनीहरू COVID-19 भएको मातननछ र उनीहरूले मासथ उले्खखि ३  
मापिण्ड पूरा नगरेसम्म काममा फर्कन् हुुँ िैन; वा पररक्रमा नकारात्मक छ भने । 

• पररवारको सिस्य वा नजजकको सम्पक्म को सकारात्मक केस: यदि कम्मचारी  पररक्रमा 
सकारात्मक भएको कसैसुँग सम्पक्म मा रहकेो छ भने उसलाई काम गन्म नदिन्होस।् 
कम्मचारीले लक्रहरूको तनरीक्र गननै पछ्म  सम्पक्म मा आएको अन्न्तम गमति िेखख १४ दिनको 
समयमा आफै घरमा एकलै बस् ्पछ्म , त्यसपलछ काममा फक्म न्होस।्. 

कम्मचारी र ग्ाहकहरूको िापरिम जाुँच गन्म प्रते्यक दिन उनीहरू सल्नमा प्रवेश 
गन््म असघ टचलेस इनफ्ारेड थमा्ममीटर प्रयोग गन््महोस।् िािो दिनमा, िापरिम ललन 
केही गमनेट पख्मन्होस।् क्नै पतन कम्मचारी वा ग्ाहक जसको िापरिम १०४ दडग्ी 
फरेनहाइट वा सो भन्ा बदि छ उनीहरूलाई ि्रुन्त घर पठाउन् पछ्म  र कम्ीमा ३ दिन सम्म 
ज्वरो निेखखिा र क्नै COVID-19 का लक्रहरू निेखखिा सम्म उनीहरूलाई सल्नमा 
दफिा्म आउन का लागग अन्मति नदिन्होस । सावधान रहन्होस ्दक केदह व्यक्तिहरूमा 
भाइरस हुन सकछ र हल्ा वा लक्रहरू निेखखन सकछ।

िापरि 
जाुँचहरू

• सम्भव भएमा, यािायाि जोखखम सीगमि गन्म साव्मजतनक यािायािमा यात्ा 
नगन््महोस।

• एक चोदट काममा, बादहरी कपडा तनकालन्होस र कामगनने ठाउबाट टािा व्यक्तिगि 
चचजहरूको लागग िोदकएको ठाउमा छोड्न्होस।्. 

• काम गनने ठाउ छोड्न् भन्ा पदहले र प्ग्ा सुँध ैहाि धन््होस।्.

यात्ा गिनै र 
काम बाट

तवक्शट् आवश्यकिाहरूको लागग कृपया िपाईंको स्थानीय काउन्ी वा शहर स्ास्थ्य 
दिशातनिनेशहरू जाुँच गन््महोस।्. 

www.adhikaar.org/salons-reopening

तवचार गन््महोस्

तवचार गन््महोस्

िोश्ो किम


