
• जहिले पनि शारीररक दूरी राख्नुिोस!् सलनुिमा सबजैिा कम्तिमा ६  
हिटको दूरीमा हुिनुपद्दछ, नबश्ाम कोठा  र स्ागत क्ते्रिरू सहित, 
कम्दचारीले ग्ािकिरूलाई सेवा गरररिकेो बािके।. 

• कम्दचारी र ग्ािकिरूको आधा संख्ाको साथ सैलनुिको क्मताको ५० %  राख्नुिोस।् सैलूिको 
आकारमा आधाररत माग्ददश्दि ििेनु्दिोस:्

• ररसेपशनिस्टले अभिवादि िगरे सम्म सैलनुिमा ग्ािकलाई प्रवेश िगि्द बताउिे प्रवेशमा द्ारमा 
संकेत राख्नुिोस।् ग्ािकिरूले स्ागत क्ते्रमा पर्दिनु हुुँ दैि।. 

• प्रते्कको से्टसििरू बीच कम्तिमा ६ हिट राख्नुिोस ्वा प्रते्क अन्य से्टशि ओगटि्को लागग 
अिनुमनत हदिनुिोस।्.

• प्रते्क से्टशिमा एउटा मात्र म्ािनुकनु ररस्टलाई काम गि्द अिनुमनत हदिनुिोस ्र ग्ािकिरूलाई एकै 
समयमा धरैे सेवािरू प्राप्त गि्द अिनुमनत िहदिनुिोस।् यसको सट्ामा, ग्ािकिरुलाई एक पटकमा 
एक सेवा प्राप्त गि्द हदिनुिोस।्.

• सलनुिमा समू्र्द सरसिाइ प्रहरियािरू र अभ्ासिरू छि ्बर्दि गरेको संकेतिरु टास्नुिोस।.

• सनुनिश्चित गिनु्दिोस ्हक काय्दस्थलमा सब ैडब्ामा साबनुि, कागज रुमाल र गाबबेज टोकरीिरू 
छि।्. 

• सलनुि से्टशििरूमा कम्दचारी वा ग्ािकिरूको लागग कनु िै रािा वा पेय पदाथ्दिरू अिनुमनत 
िहदिनुिोस।्.

• कम्दचारी को लागग नबश्ाम कोठामा रािा ल्ाउि, तताउि र रािको लागग सनुरभक्त छ, 
जबसम्म नबश्ाम गिबे क्ते्र सिा र प्रायः सिा गररनछ।. 

• आचिय्दजिक कम्दचारी पालो र सामाश्जक दूरी कायम गि्द नबश्ाम समय।.  

िहम्ि दहशािहर्देशिरू कोरोिा िाइरस (COVID-19) जस्ता 
रोगिरूबाट आिूलाई जोगाउि िेल सलनुििरूको लागह िो।.
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• कम्दचारी र ग्ािकिरु बीच नविाजक स्थापिा गिनु्दिोस।् नविाजकिरू सकेसम्म 
अग्ो हुिनुपद्दछ।.

 o प्धेसग्ास नविाजक जसले काय्दस्थललाई एक अका्दमा नविाजि गद्दछ

 o प्धेसग्ास / एहरिललक नविाजक वा कम्दचारी र ग्ािक बीच िाच्छिउं गदा्द रक्ा गिबे 
साधि

 o प्धेसग्ास / एहरिललक नविाजक वा अभिवादि डेस्कमा िाच्छिउं गदा्द रक्ा गिबे साधि 

• िनुइमा  तासिे पत्र ( म्स्टकर) र ६ हिट शारीररक दूरी राख् संकेतिरु राख्नुिोस।्. 

• ग्ािकिरूलाई एउटा ढोकाबाट भित्र जािे  र अकको ढोकाबाट बाहिर निस्स्किे एक-तिफी बाटो 
प्रयोग गिबे बिाउिनुिोस।

• नवतररिरू ललदा ६ हिट दूरी वा सम्क्द नविीि नवधध अपिाउिे गिनु्दिोस।् सैलनुिमा प्रवेश गिबे 
थप व्यक्तििरूलाई सीगमत राख् नवतररको लागग क्ते्रिरू सनुनिह्चत गिनु्दिोस।्.

• स्ागत डेस्क, सब ैधसट र टेबनुलिरू, साथ ्साथ ैरनुद्ा क्ते्रिरू, 
प्रदश्दिमा राखरएका उत्ादििरू सहित  दैनिक सिा र हकटािनुराहित 
गिनु्दिोस.्

• सब ैढोकाका ह्ान्डलिरू र अन्य सतििरू EPA- दता्द कीटारनुिाशकको साथ सिा र 
कीटारनुरहित गिनु्दिोस ्जनुि ग्ािक र कम्दचारीिरू नियगमत  २-३ घण्ामा छनु नछि।्. 

• स्ागत क्ते्रमा िात सेनिटाइजर प्रदाि गिनु्दिोस।्.

• स्ागत क्ते्रमा ििएर ग्ािकिरूलाइ सैलूि बाहिर पर्दिनु िन्नुिोस, वा म्ानिकनु ररस्ट तयार 
ििएसम्म उिीिरूको गाडीमा।.

• ग्ािकलाई रनुद्ा क्ते्रमा केहि पनि छनु िनुबाट रोके् संकेत राख्नुिोस्, िंग रंग र उिीिरूले 
सियोगको लागग सोध्नु पछ्द।.

• सब ै“पररक्र” उत्ादििरू िटाउिनुिोस ्र  रारेज गिनु्दिोस।्. 

• ग्ािकलाई प्रस्ाव गररएका सब ैपेय पदाथ्द र िाश्ािरू बन्द गिनु्दिोस।्.
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• सब ैअिावश्यक वस्नुिरू िटाउिनुिोस ्जस् ैपत्रपगत्रकािरू, अरबारिरू, मेिू / 
सेवािरूको मूल् सूची (यो ग्ािकलाई पढ्िको लागग भित्ामा टाधसएको हुिनुपछ्द), पािी 
चचस्ाउिे, अन्य उत्ादििरू र सजावट।. 

• कीबोड्द र अन्य धरैे छनु िे उपकररिरूमा प्ाम्स्टकको आवरर प्रयोग गिा्दले सिा गि्द सश्जलो 
हुनछ।.

• कागज अपोइन्टमेन्ट काड्दको प्रयोग बन्द गिनु्दिोस्, र इलेक्ट्रॉनिक नवकल्पिरूको साथ 
बदलिनुिोस।्. 

• सश्जलै सिा र कीटारनुरहित गि्द कपडा कनु ससीिरूमा प्ाम्स्टकको आवरर प्रयोग गिनु्दिोस।्.

• सामान्य रूपमा गमसी, िेन्न्टलेहटंग, र वातािनुकूललत (aircondition) 
प्रराली (HVAC) को प्रयोग जारी राख्नुिोस।्.

• बन्द स्थाििरूका लागग वायनुसंचार सनुधार गि्द ढोका र झ्ालिरू रोलिनुिोस ्।.

• िाइरस संसग्द घटाउि  मद्दत गि्द HEPA वा MERV-13 (वा अधधक) हिल्टस्द जडाि 
गिनु्दिोस ्।

• HEPA वा MERV-१३ ((वा अधधक) हिल्टरको साथ HVA अपग्ेड गिनु्दिोस।् 
हिल्टरिरूलाई प्रिावकारी रूपमा काम गि्दका लागग कडा हिट चाहिनछ, सियोगको लागग 
व्यावसाययक HVAC संग सोध्नुिोस।् अनतररति HVAC सनुझाविरू:

 o ४०-६०% मा आद््दताका साथ तपाईको बायनुसंचार प्रराली माि्द त ताजा िवा अधधकतम 
गिनु्दिोस।्

 o शौचालयमा निकास (िेंट) बन्द गिनु्दिोस्

 o HVAC बाट निस्स्किे सीधा िावा प्रवािबाट काय्द स्थलिरु टाढा राख्नुिोस्

•  HEPA वा MERV-13 (वा अधधक) हिल्टरको साथ सश्जलै साि्द सहकले िावा सिा गिबे 
जोड्िनुिोस।्.

• सश्जलै साि्द सहकिे पंरा वा परा्दलिरूमा टास् ेपंरा प्रयोग बन्द गिनु्दिोस।् यहद तपाईंले पंरािरु 
प्रयोग गिनु्दपद्दछ ििे, नतिीिरूलाई  एक व्यक्तिबाट अकको व्यक्तिमा सीध ैिावा िजािेगरर 
राख्नुिोस । 

• यहद पंरािरु बन्द गररएका छि ्ििे, माललक / प्रबन्धकले गमसीमा नवशेष गरी तातो जोखरम 
रोक्को लागग कदमिरू चालिनु पछ्द।.

• स्थािीय बायनुसंचार निकास एकाई को उपयोग जारी राख्नुिोस।् हिल्टरिरू ियाुँ वा सिा छि ्
ििेर सनुनिश्चित गिनु्दिोस।्.

िेन्न्टलेसि 
(वायनुसंचार)

नवभशष्ट आवश्यकतािरूको लागग कृपया तपाईंको स्थािीय काउन्टी वा शिर स्ास्थ्य 
हदशानिदबेशिरू जाुँच गिनु्दिोस।्. 

www.adhikaar.org/salons-reopening
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