
ਕੋਿਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾ(ਂਬਾਰਬਰ 
ਸ਼ੌਪ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਅਤ ੇਬਾਰਬਰ ਸ਼ੌਪ ਮਾਲਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਣ ਦੇ ਖਤਰ ੇਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ। ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਅਤ ੇਬਾਰਬਰ ਸ਼ੌਪ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 
ਲਈ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ Workplace Guidance for Business Owners,  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸੇਵਾ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਖਤਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ 
ਮੂਹਰਲਾ ਿਹੱਸਾ • ਿਜਥੇੱ ਉਡੀਕ ਖਤੇਰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਂਹ ੈਉਥੇੱ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਗਡੱੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 

ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਨੋ ਜਾਂ ਮਸੈਜੇ ਰਾਹੀ ਂਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
• ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਿਜਵ� ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਓ। 
• ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ੋਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹਵੋ ੇਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ। 
• ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸ ਸਮ ੇਹ�ਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ। 
• ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਂ ਕਰੋ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਿਦਓ 
ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕ ੇਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ੇਸਮ ੇਧੋ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਓ। 

• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਬਲੋੇੜ ੇਿਰਟਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ।ੋ 
• ਸਵਾਗਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ(ਿਰਸੈਪਸ਼ਿਨਸਟ) ਵਾਲੇ ਸੈਲੂਨ ਿਵਚੱ ਸਰਿਵਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਲਈ 
ਰਕੁਾਵਟ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ • ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਨੰੂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥੱਤ ਕਰੋ। 
• ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤ ੇਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੀਜਾਂ ਇਕਠੇੱ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਵਰਤ� ਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਰਿਹਤ ਕਰਦ ੇਰਹੋ। 

•  ਗ�ਾਹਕਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਤੌਲੀਏ, ਰੋਬ ਅਤ ੇਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਧੋਣ-ਰਿਹਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਦ 
ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। 

• ਿਸਰਫ ਉਨ�ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਦ ਸਾਫ ਅਤ ੇਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਿਡਸਪਜ਼ੋ(ਨਸ਼ਟ) ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਸਕਣ। 

• ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਦਨ ਦੇ ਬਰੱਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਤਲੌੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
• ਸਟਾਈਿਲਸਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵ� ਮਾਸਕ ਪਾ ਕ ੇਹੀ ਵਾਲ ਸੁਕਾ(ਬਲੋ ਡਰਾਈ) ਸਕਦੇਹਨ। 

ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਫਾਈ • ਦਰਵਾਜ਼ ੇਦ ੇਹ�ਡਲ, ਰੇਿਲੰਗ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਗਾਹਕ ਕਾਊਟਰ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗ ੇਵੱਧ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਤਹਾਂ ਨੰੂ 
ਿਨਯਮਤ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮਕੁਤ ਕਰੋ। 

• ਵਾਸ਼ਰਮੂਾਂ ਿਵਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੱ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ 
• ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਵਰਕਸਟਸ਼ੇਨ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

ਬੁਿਕੰਗ • ਗ�ਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਾਕ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਬਿੁਕਗੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਨੋ ਦਆੁਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
• ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾਂ ਿਜਵ� ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ ਸਟਸ਼ੇਨ ਆਿਦ ਤੇ ਦਰੂੀ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਿਕੰਗ ਨੰੂ ਵਡੋੰ। 
• ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਵਰਕਸਟਸ਼ੇਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ੇਲਈ ਬੁਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਛੱਡੋ 
• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜ ੇਉਹ ਖਾਂਸੀ, ਬਖੁਾਰ, ਸਾਹ ਚੜ�ਣਾ, ਵਗਦ ੇਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਆਿਦ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਿਕਸ ੇਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਕਾਂਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਹੀ ਂਆ 
ਸਕਦੇ। 

•  ਉਨ�ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੰੂ ਐਡਜਸਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਿੁਕੰਗ ਕ�ਸਲ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। 

• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕਲੇੱ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹ ੋਜਦ ਤਕੱ ਿਕਸੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਾ ਹੋਵ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਮਾਪ ੇਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ)। 
• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਬਿੁਕਗੰ ਸਮ ੇਤ� 5 ਿਮੰਟ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ 

ਕਾਮੇ • ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧ ੇਕਮੰ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਪਿਹਨੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ। 

• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 
• ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਕਮੰ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਵ ੋਜਾਂ ਸਾਫ 
ਕਰੋ। 

• ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦ ੇਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਖਆ (OHS) ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
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