
सामान्य दिशानििदेशहरू
निम्न दिशानििदेशहरू कोरोिा भाइरस (COVID-19) जस्ा 
रोगहरूबाट आफूलाई जोगाउि िेल सलुिहरूको लागग हो।

लागू गि्न कडा सल्ाह

यदि सम्भव भएमा लागू गिु्नहोस्

अपोईन्टमेन्ट

सेवाहरू • टाउको , घाटँी र काधँको मसाज बन्द गिु्नहोस।् हात र खुट्ाको माललश गिा्न 
हुन्छ । यी  काम गिा्न  पनजा लगाउिुहोस।्.

• ग्ाहकहरूका लागग एक पटक प्रयोग गररसके पल्छ फ्ाक्न गमलिे उपकरणहरू प्रयोग 
गिु्नहोस।्

• यदि िक्कली िंग सेवाहरू सञ्ालि गिदै हुिुहुन्छ भिे, सािो प्ास्टिकको भाडँोमा दडप 
पाउडर खन्याउिुहोस ्र प्रयोग गररएको  पाउडर प्रते्क ग्ाहक पल्छ फ्ाकु्नहोस।्. 

• िङ पॉललश र अन्य उत्ाििहरू जुि हप्तौसम्म खोलीएको ्ैछि ्छ ते्स्ो अधधक बाक्ो 
पोललशले ग्ास प्रशेर नवकास गि्न सक्द्छ। बोतल पुि: खोल्ा, ग्ास निकालि वा 
नवस्ोटिलाई कम गि्न निम्न काय्नहरु गिु्नहोस:्

A. नवचार गिु्नहोस सलोि भभत्र चचसो तापक्रम हुिुप्छ्न   
B. पनजा, आखँामा लगाउिे चस्ा र मास्कको प्रयोग गिु्नहोस
C. ढोका र झ्ालहरू खुला हुिुका साथ ैसैलुिमा राम्ोसँग भभत्रको हावा बादहर 
फ्ाके्न र बादहरको हावा भभत्र आउिे व्यवस्ा ्छकी ्ैछि सुनिश्चित गिु्नहोस्

• अिलाइि काय्नक्रमहरू प्रयोग गिु्नहोस ्जसले अपोइन्टमेन्टहरू निधा्नररत गरोस 
साथ ैप्रते्क ग्ाहकको नबचमा काय्नस्ललाई कीटाणरुदहत गि्नको लागग समय गमलोस।

• प्रनत ग्ाहक ४५-६० गमिेटमा नियकु्तिहरू सीगमत गिु्नहोस ्साथ ैथप सेवाहरूको  धसगमत 
गिु्नहोस। घटाइएको समय / जोखखमले रोग साि्नलाई कम गि्न सक्छ।

• सलुिमा व्यक्तिहरू सीगमत गिु्नहोस ्- अपोईन्टमेन्ट भएका ग्ाहकहरू 
मात्र हिेु्नहोस्, र यदि सम्भव भएमा  नबिा अपोईन्टमेन्ट ग्हाक्ाई 
प्रनतबन्धित गिु्नहोस।्

• सैलूिहरूको लागग नबिा  अपोईन्टमेन्ट ग्ाहकहरूको लागग, ग्ाहकको फोि िम्बर 
लेख्ुहोस ्र जब सैलुि तयार हुन्छ ग्ाहकलाई कल वा म्ासेज गिु्नहोस । सैलुि तयार 
िभएसम्म ग्ाहकहरूले सैलूि बादहर वा उिीहरूको कारमा पख्निु प्छ्न। 

• िोस्ो ग्हाक ललिुभन्दा पदहला काम गिदे ठाउँ र औजारहरु दकटािुरदहत पाि्न प्रसस् समय 
राख्ुहोस।् वदृ्ध वा रोग्प्रनतरोधात्मक क्षमता कमजोर  भएका जिसंख्ाको लागग नवशेष 
घण्ा निधा्नररत गिु्नहोस।्
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• एउटा साइि टास्हुोस जसमा लेखखएको होस ्दक COVID-19 
लागेको जो कोदह होस ्उसलाई सेवा प्रिाि गररिे ्ैछि।.

• एउटा साइि टास्हुोस जुि प्रते्क ग्ाहकलाई मास्क लगाउि आवश्यक ्छ, र यदि 
उिीहरूसँग आफिै ्ैछि भिे ग्ाहकलाई मास्क प्रिाि गि्न वा बेच्न नवचार गिु्नहोस।्.

• एउटा साइि टास्हुोस जसमा उले्ख होस ्यस ठाउमा समू्ण्न सरसफाई गिदे बस् ु्छि।्.

• िाबाललगसँग आएका आमा बाब ुवा अभभभावक बाहके ग्ाहकलाई  बताउिुहोस ्
दक कुिै साथी वा पररवारलाई सलुिमा अिुमनत ्ैछि।.

• यदि ग्ाहकले सेवा क्ान्सल गि्न आवश्यक ्छ दकिदक नतिीहरू नबरामी ्छि ्भिे, 
नतिीहरुले दढलो क्ान्सल गरेकोमा नतिीहरूलाई शुल्क िलगाउिुहोस।्. 

• प्रते्क ग्ाहकलाई व्यक्तिगत सामािहरू जस् ैह्ान्डब्ागहरू िल्ाउि भन्हुोस, 
केवल फोि, भुतिािीको फाराम, पेि र पेडीक्ोरको लागग स्ान्डल मात्र ल्ाउि 
पाइन्छ भन्हुोस ।.

• ग्ाहकहरूलाई सामािहरु ्ुछि िदििुहोस्, जस्ो दक रंगहरू ्छितौट गिा्न िंग 
पाललस। नतिीहरूले मि पराएको कुरा  परै बाट िेखाउि सक्छि।्.

• सब ैग्ाहकहरूको सम्क्न  थाहापाइरख्को लागग िाम र सम्क्न  जािकारी संकलि 
गररिु प्छ्न। सम्क्न  थाहापाइराख्े भिेको व्यक्ति पदहचाि गिदे प्रदक्रया हो जुि  
COVID-19 संक्रगमत व्यक्तिसँग सम्क्न मा आएका  हुि सक्द्छि।. 

नवभशष्ट आवश्यकताहरूको लागग कृपया तपाईंको स्ािीय काउन्टी वा शहर स्ास्थ्य 
दिशानििदेशहरू जाचँ गिु्नहोस।्. 
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• िगि आिािप्रिाि बाट टाढा रहिुहोस। यदि अपररहाय्न ्छ भिे, प्रते्क लेििेि 
पल्छ हात धिुुहोस ्/ सफा गिु्नहोस।्.

• सेवा अधघ िै ग्ाहकहरूलाई नति्न लगाउिुहोस र के्रदडट / डेनबट लेििेि काड्न घोटि्े/ नबिा 
हस्ाक्षर प्रनवधध प्रयोग गिु्नहोस।् भुतिािको इलेक्ट्ोनिक फारमहरू वा स्पश्ननवहीि फोि 
याप जस् ैपेपल भेन्ो वा भुतिािीको लागग बगा्नकर ठाउँ प्रयोग गिु्नहोस।् . 

• ग्ाहकहरूले के्रदडट काड्नको रधसिमा हस्ाक्षर गि्न आफिै पेि प्रयोग गिु्नपि्न्छ। यदि पेि  
सलुि द्ारा प्रिाि गररएको ्छ भिे, प्रते्क प्रयोगको बीचमा कीटाणरुदहत गिु्नहोस।्. 

• प्रत्क प्रयोग पल्छ टच-प्ाड दकटाणरुदहत पािु्नहोस।.
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