
• सब ैकर्मचारीहरू ले साबनु र न्ानो (रन तातो ) पानीले ग्ाहक ललनु भन्ा अघि र पलि 
आफनो हात कम्तिरा २० सेकेन्ड धनुु पि्म।. 

• यदि साबनु उपलब्ध िैन भने, रक्ीरा 
आधाररत हातरा लगाउने सेननटाइजर 
प्रयोग गनु्महोस ्(कम्तिरा ६०% 
रक्ी)। सेननटाइजर पूर्म रूपरा सुख्ा 
नभएसम्म (लगभग ३० सेकेन्ड) 
हातहरू राडनुहोस।्.

• सब ैकर्मचारीहरूले खाना खाइसकेपलि, बाथरूरको प्रयोग गरेपलि, घसगान फाले पलि, 
धमु्रपान गरेपलि, लेनिेन पूरा गरेपलि, र सेवा पूरा गररसकेपलि आफना हातहरू धनुु 
पि्म।. 

• यदि उनीहरूले अनुहार, नाक, आखँा, सेलफोन, ढोका, के्दडट काड्म रेशिन, कम्प्टुर, 
नगि िता्म वा कुनै सफा नभएको सतहरा िुनिन भने सबै कर्मचारीले तरुुन्त आफनो 
पनजा पररवत्मन गनु्मपि्म  वा साबनु र पानीले हात धनुु पि्म।.

• सैलुनरा प्रवेि गिा्म र प्रते्क सेवा अघि सब ैग्ाहकहरूको हात धनुु आवश्यक ि।.

• ग्ाहकहरूलाई सेवा पलि हातरा लगाउने सेननटाइजर प्रिान गनु्महोस, जब नतनीहरू 
सलुनरा प्रवेि गि्मन्, बादहर ननस्किनिन ्र नवश्ारकक्षबाट बादहर ननकँििा, उनीहरूले 
आफनो हात धोएको भए पनन सेननटाइजर दिनुहोस । आफनो हात धोएको भए पनन 
सेननटाइजर दिनुहोस ।

• तपाईंको सैलुन पुनः खोलनु अघि, सब ैसतहहरू, भुइँहरु, शभत्ाहरू, झ्ालजहरू, 
क्ानबनेटहरू, ररसेपिन काउन्टर,औजार, उपकरर, नेल उत्ािनहरू, र कपडाहरू सफा 
गनु्महोस।् राकि र पुनः प्रयोग गन्म मरलने रबरको पनजा लगाउनुहोस।्

• कर्मचारीलाई कागजको रुराल, ढक्कन भएको िुन नपनने फोहोर हालने टोकरी,  सफा 
गननेहरू र कीटारनुािक प्रिान गनु्महोस।्.

• भुइँ दिन भर राम्रोसँग सफा गनु्मपि्मि।.

• सब ै प्रयोग गाबनेज (टोकरीहरू) िैननक खाली गनु्मपि्मि र सफा राख्ुपननेि वा धोएर सफा 
राख्े वा प्ाम्टिक थलैाहरु (लाइनरहरू)प्रयोग गरेर ।.

हात 
सफाई

सारान्य 
सफाई

नदर्न िदिानदर्िेिहरू कोरोना भाइरस (COVID-19) जस्ता रोगहरूबाट आफूलाई जोगाउन नेल सलुनहरूको लागद हो।.

सफाई र कीटारुरुक्त



• कडा गैर-लिद्रपूर्म सतहहरू, मगलास, धातु र प्ाम्टिकको सतहहरूरा कीटारनुािकले रात्र 
सफा गनने कार गि्मि। कीटाररुदहत गनु्म अघि साबनु पानी वा क्ीनरको साथ सब ैसतहहरू र 
उपकररहरू सफा गनु्महोस।्.

• कीटारनुािकहरू प्रयोग गनु्महोस ्जनु EPA- रेजजष्टड्म,  N सूची र जीवारनुािक, नवषारनुािक 
र ढुघसनासक को रूपरा लेबल गररएको होस।् उत्ािन COVID-19 का अदहले सम्म लामग 
लेबल लगाइने िैन।. 

• सफाई र कीटारनुािकहरूको लामग ननरा्मताको ननिनेिनहरू पालना गनु्महोस।् उत्ािनहरू सँगसँगै 
नमरसाउनुहोस ्दकनभने यसले खतरनाक रासायननक प्रनतदक्या ननम्त्ाउन सकि।.

• भाइरसलाई पूर्म रूपरा रान्मका लामग कीटारनुासक सतहरा शभजेको िेखखने गरर ननिनेिन 
गररएको सरय अनुसार उपयोग गनु्महोस। शभजाउने / से्पको लामग सारान् "सम्पक्म  सरय" १० 
मरनेट हो, कीटारुनािक वाइपहरूको लामग २--4 मरनेट हुनि।.

• किर्मचारीलाई १०-१५ मरनेट नबना कुनै प्रनतदक्या अपोइन्टरेन्टहरू बीच उचचत स्वच्छताका 
लामग अनुरनत दिनुहोस।्.

• प्रत्येक िदफ्टको सुरू र अन्तरा र प्रत्यक चोटी नया ग्राहकहरू लदिा त्यस बदचरा सफा गर्ने कर्रचारीसँग 
स्पष्ट रूपरा कुराकानी गर्नुहोस्।.

• रदतद, सरय र रदसेप्िनको लागद सफाईको प्रकार,  बदि्रार क्षेत्र र सौचालयहरूको सफाईको  लागद सफाई 
िैनदकी तालदका बनाउनुहोस । नदर्न स्थानहरु सफा र कीटारुरहदत गर्नुहोस्:

धरैे िुईरहने क्षते्रहरू - प्रते्क 
२-३ िण्ा, रुख्य प्रवेि द्ार र 
सौचालयका ह्ान्डलहरू, स्वागत 
डेकि,नबश्ार क्षते्र, खुद्रा नबदक् 
क्षते्रहरू, नबक्ी उपकररको नबन्दु, 
प्रिि्मन र प्रिि्मन उत्ािहरू 
सदहत।

 

धरैे िुईरहने क्षते्रहरू - प्रते्क 
२-३  िण्ा,  सौचालयको 
ढोका,नबश्ार कक्षहरू र स्वागत 
क्षते्र- प्रते्क २-३ िण्ा वा बढी 
पटक

कार गनने ठाउहरू - प्रते्क 
ग्ाहकको अगादड र पिादड

योजना 
बनाउनुहोस

कीटारुनािक

 यदि सलुन व्यस्त ि भने, बारम्ार कीटारुरदहत गनने गनु्महोस।्



• प्रत्क ग्ाहक ललनु अघि पुन: प्रयोग गन्म मरलने सबै गैर-नवदु्तीय उपकररहरू सफा र 
दकताररुदहत गनु्महोस:्

• साबनु र पानीले सफा गनु्महोस।् कागज तौललयाले उपकररहरू सुख्ा पानु्महोस।.

• ननरा्मताको ननिनेिन अनुसार  EPA  रा िता्म भए अनुसार कीटारनुािकरा उपकररहरू 
डुबाउनुहोस।.

• एकल प्रयोग उपकररहरू जस्त ैकाड्मबोड्म फाईलहरू, दडरिल नबटहरू र बफरहरू केवल प्रनत 
ग्ाहक एक पटक प्रयोग गनु्मपननेि र त्सपलि खारेज गररनेि। नतनीहरूलाई कीटाररुदहत गन्म 
सदकिैन।. 

• नेल डरिायर सदहत नवदु्तीय उपकररहरू पुिेर सफा गररनु पि्म ,  प्रते्क ग्ाहक अघि दकतानुरादहत 
गररनु पि्म।.

• सफा गररएका र कीटाररुदहत उपकररहरू सफा, सुक्ा,  कने्टनर वा प्रयोग भन्ा अलग 
ठाउँरा भण्ार गनु्महोस।्. 

• शभज्े उपकररहरूको लामग कीटारनुािक दिनहँु मरघसनु पि्म  र यदि कार गनने दिनरा यो िदुघसत 
हुनि भने लिटै नै बिलनुपि्मि।. 

• कार गनने ठाउँरा सब ैवस्तहुरू या त नया ँहुनुपि्मि, कदहल्ै प्रयोग नगररएको वा सफा र 
दकटाररुदहत हुनु पि्म।.

• यदि तपाईंसँग एक अटोक्ेभ ि भने प्रयोग गनु्महोस।्. 

उपकरर

• फुट-स्ा, बघेसनहरू र पेडीक्ोर कचौराहरू राम्रोसँग सफा गनु्म पि्म  र प्रते्क ग्ाहक पलि 
कीटारुरुक्त हुनुपि्मि यदि एक दडस्ोजबेल प्ाम्टिक लाइनर प्रयोग गररएको ि भने पनन।.

• पेडीक्ोर टेििनका हटाउन मरलने सबै भागहरु साबनु र पानीले सफा गनु्महोस्, सफा पानीले 
पखालने र त्सपलि कीटारनुािकरा डुबाउनुहोस।्.

• पेडीक्ोर कचौरारा प्रयोग हुने चट्ानहरू / ढुङ्ाहरू धनुुहोस ्र कीटाररुदहत गनु्महोस।्.

• यदि तपाइँको कचौरारा जटेहरू िन ्भने जेटहरूलाई जीवारनुािक सदहत पूर्म १० मरनेट 
चलनका लामग अनुरनत दिनुहोस ्वा  ननरा्मताको ननिनेिनहरू अनुसार ।.

पेडीक्ोर 
टेििनहरू

• प्रते्क ग्ाहकको अघि र पिादड गुड्ने टेबल र टरिे सदहत सबै काय्म क्षते्रका सतहहरू सफा र 
कीटाररुदहत गनु्महोस।्. 

• कुचचीहरु, टाउको आरार, पाखुरा आरार गनने र रेनीक्ोर टेबलहरू प्रते्क ग्ाहकको 
अघि र पिी यसको कीटाररुदहत गनु्महोस।् साथ ैसब ैिोएका सतह  र प्रयोग गररएको 
बस्तहुरु।.

• िाला र कपडाका कुसचीरा प्ाम्टिक को ढाके् प्रयोग गनु्महोस।्. 

• प्रयोग गन्म तयार नभएसम्म सफा उपकररहरू बन् कने्टनररा भण्ारर गनु्मपननेि।.

रैनीक्ोर 
टेििनहरू



• कर्मचारीले सफा रुरालहरू प्रयोग गनु्म पि्म  जसले आफनो हात धनुु भएको ि वा नया ँ
पनजा लगाउनु भएको ि।.

• प्रयोग गररएको रुराल तरुुन्त ैहटाउनुपननेि र सेवाको अन्त्यरा झोलारा राख्ुपि्म।.

• यदि सलुनले लुन्डरिी टोकरी वा पुन: प्रयोग योग्य लुन्डरिी झोला प्रयोग गि्मि भने, धलुाई 
को नबच सफा गनु्महोस।् यदि दडस्ोजेबल ब्ागहरू प्रयोग गररयो भने, प्रयोग पलि 
फ्ाकु्होस।.

• सब ैकपडा, तौलंी र गाउन तातो पानी साबनु पानी रा धनुुहोस ्र न्ानो तापरानरा 
सुकाउनुहोस। बन् क्ानबनेटरा सफा वस्तहुरू भण्ार गनु्महोस।्. 

• लुन्डरिी कोठाहरू वा लुगा भण्ारर कोठाको सब ैठाउरा पूर्म रूपरा िैननक सफा गररनु 
पि्म।.

• यदि तपाईं िररा धनुुहुनि भने, ननजचित गनु्महोस ्दक धनुे फोहोर लुगा दडस्ोजेबल झोलारा 
राखखएको ि जनु पलि फालनु पि्म  वा पुन: जुन प्रयोगयोग्य झोला ि त्ो सफा / धोएको 
हुनुपि्म।.

कपडा, गाउन 
र तौललए

• िौचालयका सब ैसतह सदहत भुइँ,  घसकं्, सौचालय कचौरा, साबनु प्रबन्धक र सब ै
ह्ान्डलहरू सफा र दकटाररुदहत गनु्महोस।् प्रते्क २-३ िण्ारा वा सम्भव भएरा प्रते्क 
प्रयोग पलि सौचालय सफा / दकटाररुदहत गनु्महोस।्. 

• रैनबत्ी, सौन्य्म आपूर्त र सजावट जस्ता अनावश्यक वस्तहुरू बाथरूरबाट हटाउनुहोस।्.

• कर्मचारी र ग्ाहकहरूको लामग सौचालयरा हात धनुे संकेतहरू टास्हुोस।. 

• कागज तौललयाहरू प्रिान गनु्महोस ्तादक राननसहरूले नबना िोई ह्ान्डल प्रयोग गन्म 
सक्दिन।् रद्ी टोकरी ढोकारा  राख्ुहोस।्. 

• बाथरूररा एयर-डरिायरको प्रयोग बन् गनु्महोस ्दकनदक त्सले भाइरस फैलाउन सक्दि।. 

• साबनु र कागज तौललया प्रबन्ध को लामग नबना िुएर चलने रघसन जडान गनु्महोस।्.

• िौचालय घसट ढक्कनको साथ जडान गनु्महोस।् दििा नपसाब बगाउिा िौचालयको ढक्कन 
बन् गन्म संकेत राख्ुहोस।्. 

• ग्ाहकहरुका हातहरुलाई कीटारुरुक्त गन्म नवश्ार कोठा बादहर हात सफाई क्षते्र वा 
सेननटाइटर प्रिान गनु्महोस ्(उनीहरूले आफनो हात धोय पनन)।.

सौचालय

नवशिष्ट आवश्यकताहरूको लामग कृपया तपाईंको स्ानीय काउन्टी वा िहर स्वास्थ्य 
दििाननिनेिहरू जाचँ गनु्महोस।्. 
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