सामान्य दिशानिर्देशहरू
निम्न दिशानिर्देशहरू कोरोना भाइरस (COVID-19) जस्ता
रोगहरूबाट आफू लाई जोगाउन नेल सलुनहरूको लागि हो।

अत्यधिक सिफारिश
विचार गर्नुहोस्

अपोईन्टमेन्ट

लागू गर्न कडा सल्लाह
यदि सम्भव भएमा लागू गर्नुहोस्

• सलुनमा व्यक्तिहरू सीमित गर्नुहोस् - अपोईन्टमेन्ट भएका ग्राहकहरू
मात्र हेर्नुहोस्, र यदि सम्भव भएमा बिना अपोईन्टमेन्ट ग्रहाक्लाई
प्रतिबन्धित गर्नुहोस्।

अत्यधिक सिफारिश

• सैलूनहरूको लागि बिना अपोईन्टमेन्ट ग्राहकहरूको लागि, ग्राहकको फोन नम्बर
लेख्नुहोस् र जब सैलुन तयार हुन्छ ग्राहकलाई कल वा म्यासेज गर्नुहोस । सैलुन तयार
नभएसम्म ग्राहकहरूले सैलून बाहिर वा उनीहरूको कारमा पर्खनु पर्छ।
• दोस्रो ग्रहाक लिनुभन्दा पहिला काम गर्ने ठाउँ र औजारहरु किटानुरहित पार्न प्रसस्त समय
राख्नुहोस्। वृद्ध वा रोग्प्रतिरोधात्मक क्षमता कम्जोर भएका जनसं ख्याको लागि विशेष
घण्टा निर्धारित गर्नुहोस्।
विचार गर्नुहोस्
• अनलाइन कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्नुहोस् जसले अपोइन्टमेन्टहरू निर्धारित गरोस
साथै प्रत्येक ग्राहकको बिचमा कार्यस्थललाई कीटाणुरहित गर्नको लागि समय मिलोस।

• प्रति ग्राहक ४५-६० मिनेटमा नियुक्तिहरू सीमित गर्नुहोस् साथै थप सेवाहरूको सिमित
गर्नुहोस। घटाइएको समय / जोखिमले रोग सार्नलाई कम गर्न सक्छ।

सेवाहरू

• टाउको , घाँटी र काँधको मसाज बन्द गर्नुहोस्। हात र खुट्टाको मालिश गर्दा
हुन्छ । यी काम गर्दा पन्जा लगाउनुहोस्।.

विचार गर्नुहोस्

• ग्राहकहरूका लागि एक पटक प्रयोग गरिसके पछि फ्याक्न मिल्ने उपकरणहरू प्रयोग
गर्नुहोस्।
• यदि नक्कली नं ग सेवाहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने, सानो प्लास्टिकको भाँडोमा डिप
पाउडर खन्याउनुहोस् र प्रयोग गरिएको पाउडर प्रत्येक ग्राहक पछि फ्याक्नु होस्।.
• नङ पॉलिश र अन्य उत्पादनहरू जुन हप्तौसम्म खोलीएको छै न छ त्येस्तो अधिक बाक्लो
पोलिशले ग्यास प्रेशर विकास गर्न सक्दछ। बोतल पुन: खोल्दा, ग्यास निकाल्न वा
विस्फोटनलाई कम गर्न निम्न कार्यहरु गर्नुहोस्:
A. विचार गर्नुहोस सलोन भित्र चिसो तापक्रम हुनुपर्छ
B. पन्जा, आँखामा लगाउने चस्मा र मास्कको प्रयोग गर्नुहोस
C. ढोका र झ्यालहरू खुला हुनुका साथै सैलुनमा राम्रोसँग भित्रको हावा बाहिर
फ्याक्ने र बाहिरको हावा भित्र आउने व्यवस्था छकी छै न सुनिश्चित गर्नुहोस्

भुक्तानी

• नगद आदानप्रदान बाट टाढा रहनुहोस। यदि अपरिहार्य छ भने, प्रत्येक लेनदेन
पछि हात धुनुहोस् / सफा गर्नुहोस्।.

विचार गर्नुहोस्

• सेवा अघि नै ग्राहकहरूलाई तिर्न लगाउनुहोस र क्रेडिट / डेबिट लेनदेन कार्ड घोट्ने/ बिना
हस्ताक्षर प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्। भुक्तानको इलेक्रोट् निक फारमहरू वा स्पर्शविहीन फोन
याप जस्तै पेपल भेन्मो वा भुक्तानीको लागि बर्गाकर ठाउँ प्रयोग गर्नुहोस्। .
• ग्राहकहरूले क्रेडिट कार्डको रसिदमा हस्ताक्षर गर्न आफ्नै पेन प्रयोग गर्नुपर्दछ। यदि पेन
सलुन द्वारा प्रदान गरिएको छ भने, प्रत्येक प्रयोगको बीचमा कीटाणुरहित गर्नुहोस्।.
• प्रत्यक प्रयोग पछि टच-प्याड किटाणुरहित पार्नुहोस।.

ग्रहाकहरु

• एउटा साइन टास्हनु ोस जसमा लेखिएको होस् कि COVID-19
लागेको जो कोहि होस् उसलाई सेवा प्रदान गरिने छै न।.

अत्यधिक सिफारिश

• एउटा साइन टास्हनु ोस जुन प्रत्येक ग्राहकलाई मास्क लगाउन आवश्यक छ, र यदि
उनीहरूसँ ग आफ्नै छै न भने ग्राहकलाई मास्क प्रदान गर्न वा बेच्न विचार गर्नुहोस्।.
• एउटा साइन टास्हनु ोस जसमा उल्लेख होस् यस ठाउमा सम्पूर्ण सरसफाई गर्ने बस्तु छन्।.

• नाबालिगसँ ग आएका आमा बाबु वा अभिभावक बाहेक ग्राहकलाई बताउनुहोस्
कि कु नै साथी वा परिवारलाई सलुनमा अनुमति छै न।.
• यदि ग्राहकले सेवा क्यान्सल गर्न आवश्यक छ किनकि तिनीहरू बिरामी छन् भने,
तिनीहरुले ढिलो क्यान्सल गरेकोमा तिनीहरूलाई शुल्क नलगाउनुहोस्।.
• प्रत्येक ग्राहकलाई व्यक्तिगत सामानहरू जस्तै ह्यान्डब्यागहरू नल्याउन भन्नुहोस,
के वल फोन, भुक्तानीको फाराम, पेन र पेडीक्योरको लागि स्यान्डल मात्र ल्याउन
पाइन्छ भन्नुहोस ।.
• ग्राहकहरूलाई सामानहरु छु न नदिनुहोस्, जस्तो कि रंगहरू छनौट गर्दा नं ग
पालिस। तिनीहरूले मन पराएको कु रा परै बाट देखाउन सक्छन्।.
• सबै ग्राहकहरूको सम्पर्क थाहापाइरख्नको लागि नाम र सम्पर्क जानकारी सं कलन
गरिनु पर्छ। सम्पर्क थाहापाइराख्ने भनेको व्यक्ति पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो जुन
COVID-19 सं क्रमित व्यक्तिसँ ग सम्पर्क मा आएका हुन सक्दछन।.

विशिष्ट आवश्यकताहरूको लागि कृ पया तपाईंको स्थानीय काउन्टी वा शहर स्वास्थ्य
दिशानिर्देशहरू जाँच गर्नुहोस्।.

www.adhikaar.org/salons-reopening

विचार गर्नुहोस्

