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भडलर स्टाफ

• घरमा आफ्नो तापक्रम जाच गनुुहोस्। यभर्द तापक्रम १००.४ ͦ°F िन्दा बडी िएमा आफ्नो म्यानेजरलाई सम्पकु
गनुुहोस् र अभफस नजानुहोस्। तापक्रम घटेमा म्यानेजरलाई सम्पकु गरी भनरे्दशन परु्नुहोस्।

• अभफसमा काम गर्दाु यभर्द तपाईं भबमारी िएको महसुस िएमा तुरुनै्त म्यानेजरलाई र्बर गनुुहोस्।

• रै्दभनक रुपमा आफ्नो तापक्रम घरमा र अभफसमा जाच गनुुहोस्। यभर्द तापक्रम १००.४ ͦ°F िन्दा कम छ तर
तपाईंमा रुघार्ोभकको लक्षण रे्दर्ापरेमा पभन म्यानेजरलाई र्बर गनुुहोस्।

• इने्फक्सनबाट जोभगन सधै फेसमास्क लगएको, हात धोएको र स्यानीटाईजरको प्रयोग गरेको कुरमा ध्यान

भर्दनुहोस्।

• अभफसमा आउँर्दा र अभफसबाट भनस्कर्दा आफुले लगाएको कपडा फेनुुहोस्। सधै युभनफमु पररवतुन गनुुहोस् र

धुनुहोस्।

• इन्टरनल र एक्स्टरनल टर ेभनङ अभहलेलाई बन्द गनुुहोस्। भमटीङ आयोजना गर्दाु सामाभजक धुरी कायम

गनुुहोस्।

• यर्दी कुनै स्टाफमा कोभिड- १९ पोभजभटि िेभटएको छ िने उसको नभजकको सम्पकुमा हने स्टाफलाई पभन

घरमा बसन आग्रह गनुुहोस्। (यस्तो स्टाफ कम्तिमा पभन २ हप्ता घरमा बसु्नपने छ। )

• भडलरमा यभर्द कुनै स्टाफमा कोभिड- १९ पोभजभटि िेभटयोिने भडलर बन्द गनुुहोस्। भबरामीको अवस्था र

उसको नभजकको सम्पकुमा आएका स्टाफको अवस्था बुझनुहोस्। भडलर पुन सुचारु गनु अभफस स्याभनटाइज

गनुुहोस्।

• पोजीभटि िेभटएका भबरामीको सम्पकुमा आएका ग्राहक वा नभजकको सम्पकुमा आउने स्टाफको सुची पत्ता

लगाउनुहोस्। यो बारेमा स्यकारलाई र्बर गनुुहोस् र भनरे्दशन परु्नुहोस्।

• अभफसबाट भनस्कनु अघी आफ्नो तापक्रम जाच गनुुहोस्। जुन स्टाफको ज्वोरो १००.४ ͦ°F िन्दा माभथ छ, 

उसलाई िोभलपल्ट अभफस नआउन आग्रह गनुुहोस्।

ग्राहक लाई भर्दने सुचना (ग्राहक,डेलीिरी गने िेन्डर आर्दी) 

•ग्राहक वा चालकलाई हामी तापक्रम जाच्र्दछौ िने्न सुभचत गनुुहोस्।

•ग्राहकलाई सकेसम्म एक्लो आउन अनुरोध गनुुहोस्।

•सभिुस गर्दाु अपोइन्टमेन्ट को जरुरी छ िने्न सुभचत गनुुहोस्।

•यर्दी ग्राहकको तापक्रम जाचने क्रममा १००.४ ͦ°F िन्दा बढी पाइएमा वा रुघार्ोभकको लक्षण रे्दम्तर्एमा सोको
सभिुस त्यो बेला नगररने सुभचत गनुुहोस्।

•स्टाफहरुले फेसमास्क लगएको हने कुराको जानकारी गराएर सो को अवस्था बुझन ग्राहकलाई अनुरोध गनुुहोस्।

•इने्फक्सनबाट जोभगन ग्राहकलाई आफ्नो साधन ममुत गनुु अघी र पछी स्यभनटाइज गररन्छ िभन सुभचत गनुुहोस्।

•टेम्तिकल सम्स्स्याबाट जोभगन ग्राहकलाई आफ्नो साधन भनयभमत रुपमा स्टाटु गनु सुभचत गनुुहोस्। (ममुत गने

क्रममा ममुत गनु लागने शुल्कको जानकारी भर्दनुहोस्।)

•कुररअर वा अरु केही डेलीिरी अत्यावशेक निएमा नभलनुहोस्। सकेसम्म प्रबेश गने स्थानमा भलनुहोस्। यर्दी

भितै्र आउनु पने अवस्था छ िने आउने ब्यक्तीको तापक्रम जाच गनुुहोस् ,आफु फेसमस्क लगाउनुहोस् र ढोकाको

ह्यान््डल स्यभनभटज गनुुहोस्।

कोभिड-१९ सन्चालन भनरे्दशन



कोभबड-१९ को डर पलेट (थोपाहरु) र सम्पकु संक्रमणबाट जोभगन गनुुपने

तयारीहरु

सामाग्रीहरु प्रयोग गनुुको उरे्दश्य

मास्क/पलाम्तस्टकको पन्जा •डर पलेट संक्रमणबाट जोभगन सबै स्टाफले

फेसमास्क लगाउनु परु्दछ।

•सम्पकु संक्रमणबाट जोभगन सबै स्टाफले

पलाम्तस्टकको पन्जा लगाउनु परु्दछ।

हयान्ड स्यभनटाइजर •आउने ग्राहकको प्रयोग गने हयान्ड

स्यभनटाइजर

•हरेक १ घण्टामा वा हरेकममुत गररसकेपछी

स्टाफले प्रयोग गने हयान्ड स्यभनटाइजर

थमाुभमटर •अभफस आउँर्दा स्टाफको तापक्रम जाच

गनुको भनिी

•आउने ग्राहकको तापक्रम जाच गनुको भनिी

पेपर •सवारी साधनमा मभनसहरुले छोएको स्थानमा

स्यभनटाइज गनु

•उपकरणहरु स्याभनटाइज गनु

कीटाणुनाशक •सवारी साधनहरु र अभफसकोउपकरण्हरु

स्यभनटाइज गनु

अटोमाइजर (से्प्रयर) ・सवारी साधनहरु, अभफसको िुइहरु,
वेभटङ रूम, बाथरूम, कायु स्थान

स्याभनटाइज गनु ।



खोल्न अघी➡

कोिीड- १९को डर पलेट र सम्पकु संक्रमणबाट जोभगन ग्राहकलाई

अपोइन््टमेन्टको आवस्यक पने सुभचत गराउनुहोस्।

अपोइन््टमेन्ट राख्नुको उरे्दश्य िनेको भिड्िाड कम गनु र आवस्यक रु्दरी

कायम गनु हो

सकुुलेसन बढाउन झ्यालहरु रु्दबै भर्दशामा हावा पास हनेगरी र्ोल्नुहोस् ।

भिड्िाड：
ग्राहकहरुको भबचमा १ रे्दर्ी २ भमटरको रु्दरी रार्ी सामाभजक रु्दरी कायम गनुुहोस्।

मास्क लगाउनुहोला।.

अपोइन्टमेन्ट भलन



कार्य के्षत्र खोल्न अघी ➡

कोभिड-१९को डर पलेट र सम्पकु संक्रमणबाट जोभगन

सबै स्टाफहरु तापक्रम जाचने, फेसमास्क लगाउने,

हात धुने, उपकरण्हरु स्यभनटाइज गने र

स्यभनटाइजरको तयारी गने कायुमा गम्तिर हनु परु्दछ।

स्टाफको तापक्रम खुलाउने：
ग्राहकलाई सहज बनाउन स्टाफको हरेक भर्दनको तापक्रम रेकडु गरी रे्दर्न

भमल्नेगरी रार्नुहोस्।

फेस मास्क/पलाम्तस्टकको पन्जा लगाउनु：
सबै स्टाफले मास्क र पलाम्तस्टकको पन्जा लगाउनु परु्दछ। संक्रमणबाट बाट

जोभगन मास्क र पन्जा भर्दनमा पररवतुन गनुु परु्दछ।.

स्टाफको कुल संख्या ५

तापक्रमको

नभतजा

१००.४ ͦ°F िन्दा
माभथ

0

१००.४ ͦ°F िन्दा तल ५

मास्क लगाउनु

पलाम्तस्टकको पन्जा

लगाउनु



अपोइन्टमेन्ट भलन खोल्न अघी➡

हात धुने तररका：
संक्रमण हनबाट जोभगन सभिुस गनुु अगाभड र गररसके पछाभड हात

धुनुहोस्।

➡

➡

➡

➡

➡

➡

आफ्नो हात लाई सफा पानीले भिजाउनुहोस् र

साबुन लगाउनुहोस् । हात राम्ररी भमचेर भफज

भनकाल्नुहोस्। .

हातको पछाभड भफज लगाउनुहोस्।

नङहरुको तल भफज लगाउनुहोस्।

औलाहरुको भबचमा भफज लगाउनुहोस्।

बुढी औलालाई हते्कलाले भमचनुहोस्। .

नारी भमचनुहोस्।

कोभिड-१९ को डर पलेट र सम्पकु संक्रमणबाट जोभगन सबै स्टाफहरु

तापक्रम जाचने, फेसमास्क लगाउने, हात धुने, उपकरण्हरु स्यभनटाइज

गने र स्यभनटाइजरको तयारी गने कायुमा गम्तिर हनु परु्दछ।



予約の取り方 खोल्न अघी➡

उपकरण्को स्याभनटाइज गनय：
भडलरको उपकरण्हरु र बाटोहरु हरेक ..... घण्टामा स्याभनटाइज गनुुहोस्।

(स्याभनटाइज गने ताभलका भनरे्दशन अनुसार सेट गनुुहोस्।) 

हर्ान्डस्याभनटाइजर राख्नुहोस्：
प्रवेश गने स्थानमा हयान्ड स्याभनटाइजर रार्नुहोस् र ग्राहकलाई आफ्नो

हात सफा गनुको लाभग प्रयोग गनु अनुरोध गनुुहोस्।

अपोइन्टमेन्ट भलन

कोभिड-१९ को डर पलेट र सम्पकु संक्रमणबाट जोभगन सबै स्टाफहरु

तापक्रम जाचने, फेसमास्क लगाउने, हात धुने, उपकरण्हरु स्यभनटाइज

गने र स्यभनटाइजरको तयारी गने कायुमा गम्तिर हनु परु्दछ।



ग्राहक आउँर्दा गने प्रकृया

ग्राहकलाई हर्ान्डस्याभनटाइजरको प्रर्ोग गनय अनुरोध गनुयहोस्।

ग्राहकको तापक्रम नापनुहोस्

• गाडुले मास्क लगएको हनु परु्दछ।

• ग्राहक आएपछी गाडुले ग्राहकको तापक्रम नापनु परु्दछ। .
*गाडु नि्एको र्न्डमा स्टाफलाई प्रबेश गने स्थानमा राख्नुहोस्।
*तापक्रम १००.४°F िन्दा बढी िएका ग्राहकलाई प्रबेश गनु भर्दने छैन।

• प्रवेश गने स्थानमा स्याभनटाइजर राख्नुहोस्।

• सभिुस एड्िाइजरले ग्राहकलाई हात स्याभनटाइज गनु अनुरोध गनुुहोस्।

• स्याभनटाइज गररसकेपछी ग्राहकलाई ररसेपसनभतर लैजानुहोस्।

• *लन्चको समय र बन्द गने समयमा हयान्ड स्याभनटाइजर ररभफल गनुुहोस्।

ग्राहक भडलरमा आउँर्दा तल भर्दइएको ३ कायु गनु आवश्यक छ

ह्यान्डल बार , भसट आर्दी

• ग्राहकको अनुमती भलएर बाइकको ह्यन्डल बार, भसट स्याभनटाइज गनुुहोस्।

• स्याभनटाइज गनु स्टाफ छनोट गनुुहोस्।

* स्याभनटाइज गनु अलकोहोल वा हाइपोकोलरस एभसड वाटरको प्रयोग गनुुहोस्।.



ग्राहक आउँर्दा गने प्रकृया

रेसेपसनमा तल भर्दइएका कायुहरु गनु आवश्यक छ

ररसेपसनमा सुरभक्षत सामाभजक रु्दरी

ग्राहकले साचो छोड्ने स्थानमा

ग्राहक चेक इन िएपछी ररसेपसनमा स्याभनटाइज

• सभिुस एडिाइजरले पलाम्तस्टकको पन्जा लगाएको हनै पछु।

• पलाम्तस्टकको पन्जा लगएर बाइकको साचो स्याभनटाइज गनुुहोस्।

• डर पलेट सन्क्रमनबाट जोभगन ग्राहकलाई पम्तरु्एको समयमा समाभजक रु्दरी कयम गनु अनुरोध गनुुहोस्।

* धेरै मात्रामा स्याभनटाइजरको प्रयोग निएको ध्यान पुर्याउनु होल।

• कुनै पभन ग्राहकको १ भमटरको रु्दरी भित्र अरु ग्राहक वा स्टाफ निएको पक्का हनुहोस्।

• डेस्कमा ग्राहकसँग कुराकानी गरु्द फेसमास्क र पलाम्तस्टकको पन्जा लगाउनुहोस्।

• ग्राहकलाई भसगनेचर गनु लगाउर्दा पेनलाई स्याभनटाइज गनुुहोस्।

* ररसेपसनमा प्रत्यक आको डेस्क्कको प्रयोग गनुुहोस्।

• ग्राहक लाउन्जमा गएपछी ररसेपसनको मभनटर, डेस्क , कुसी स्याभनटाइज गनुुहोस्। (अल्कोहोल

स्याभनटाइजरको प्रयोग गनु सभकछ।)

* टेस्ट डर ाइि गर्दाु ग्राहकलाई पलाम्तस्टकको पन्जा लगाउनु अनुरोध गनुुहोस्।



• ग्राहक बस्दा गनुु पने प्रकृया

ग्राहक बस्दा तल भर्दइएको ३ कायुहरु गनु आवश्यक छ

खानपानको व्यवस्था गनय बन्द गनुयहोस्।

लाउन्जमा १ भमटर वा बढीको सामाभजक रु्दरी राखनुहोस् ।

लाउन्ज र बाथरुम स्याभनटाइज गनुयहोस्

• संक्रमण हनबाट जोभगन ग्राहकलाई कुनैपनी र्ानपानको ब्यबस्था निएको कुराको सुभचत

गराउनुहोस्।

• लाउन्जमा भडलरको पभत्रका वा कम्स्युटर हटाउनुहोस्।

• ग्राहकलाई आफ्नै फोन वा ट्याबे्लटको प्रयोग गनु अनुरोध गनुुहोस्।

* सहयोगको अनुरोध गनु भय कुराहरु सुभचत गराउनुहोस्।

✕ ✕ ✕ ✕

• भिडिाड हन नभर्दन ग्राहकलाई १ रे्दर्ी २ भमटरको रु्दररमा बसन अनुरोध गनुुहोस्।.
• हावाको राम्रो सन्चालन िएको कुरामा ध्यान भर्दनुहोस्। (ढोका रु्ल्ला रार्नुहोस् ।)

* लाउन्जमा बस्दा ग्राहकलाई फेसमास्क लगाउन अनुरोध गनुुहोस्।

* ताजा हावाकोलागी ढोका रु्ल्ला छोड्नुहोस् वा इयर युररफायरको प्रयोग गनुुहोस्।

* लाउनजमा स्याभनटाइजर र स्याभनटाइज से्प्रको वेवस्था गनुुहोस्।

ढोका रु्ल्ला छोड्नुहोस्

स्याभनटाइज / से्टररलाइज

✕

• ग्राहक अभफसबाट भनम्तस्कसकेपछी लाउन्जका टेबल र कुचीहरु स्याभनटाइज गनुुहोस्।.
• लाउन्जको िुइ समय समयमा स्याभनटाइज गनुुहोस्। (हरेक १ वा २ घण्टामा) 

• हरेक १ घण्टामा बाथरुम स्याभनटाइज गनुुहोस्।(साथमा बाथरुम सफा गनुुहोस्।)

✕



डेभलिरी गर्दाु गने प्रकृया

ग्राहकलाई डेभलिरी भर्दर्दा तल भर्दएको ३ कायु गनु आवश्यक छ

डेभलिरी भर्दनु अगाभड बाइक स्यभनटाइज गनुुहोस्

कोभिड-१९ को लाभग भडलर स्याभनटाइजेसनको चेक शीट

• ग्राहकलाई डेभलिरी भर्दनु अघी ह्यन््डल, भसट स्यन्टाइज गनुुहोस्।

• स्याभनटाइजर राम्रोसँग पुभछएको ध्यान भर्दनुहोस्।

• स्याभनटाइज गररसकेपछी ररमाइन्डर म्तस्टकर लगाउनुहोस्। .
• *स्याभनटाइज गनु स्टाफ छनोट गनुुहोस्।

*स्याभनटाइज गनु अलकोहोल वा हाइपोकोलरस एभसड वाटरको प्रयोग गनुुहोस्।.

• भडलर र्ोल्नु अघी, र्ोली सकेपछी र बन्द गनुु अघी सबै प्रकृयाहरु राम्रोसँग सन्चालन गररएको पक्का

हनुहोस्।

* कुनै से्टप छुभटएको छ भक पत्ता लगाउनुहोस्।(छुभिएको िए तुरुनै्त गनुुहोस्।)

* आफ्नो भफल्ड इन्चाजुलाई रै्दभनक रुपमा ररपोटु पठाउनुहोस्।.

काम सकेपछी उपकरण्हरु स्याभनटाइज गनुयहोस्

• प्रत्यक स्याभनटाइजको काम सकेपछी प्रयोग गररएको रुमाल धुनुहोस्। त्यही रुमाल अरु बाइकहरुलाई

प्रयोग नगनुुहोस्।

• स्याभनटाइजर बोटल र उपकरण्हरु धुनुहोस्।(स्याभनटाइज गने स्टाफ पभन))
• स्याभनटाइज गनु सभकसके पछी स्याभनटाइजर बोटल ररभफल गनुुहोस्।

*डस्टभवनमा पलाम्तस्टकको ब्याग रार्ी पेपर फाल्न प्रयोग गनुुहोस्।
*पलाम्तस्टकको पन्जाभवना कसैले पभन पलाम्तस्टकको ब्याग नछोएको ध्यान भर्दनुहोस्।
* स्याभनटाइज गनु अलकोहोल वा हाइपोकोलरस एभसड वाटरको प्रयोग गनुुहोस्.



भडलर स्याभनटाइजेसनको चेक शीट

डेभलिरी गर्दाु गने प्रकृया



शटडाउन हँर्दा ग्राहकसँगको सम्बन्ध

ब्याटर ी

कोभिड-१९ फैभलन नभर्दन सरकारले सबैलाई घरमा बसन आग्रह गरेको छ जस कारण

ग्राहकले लामो समयसम्मआफ्नो साधन प्रयोग गरेको हँरै्दन र यस्तो अवस्थामा ब्याटर ी लो हने

वा टायरमा इएर पे्रसर कम हन सक्छ।

आफ्नो वेबसाईटमा यसबाट बचने उपाय र भनयभमत स्टाटु गनुु पने भबधीहरु राख्नुहोस्।

टायर

सामान्य अवस्थामा टायरको एयर पे्रसर ५ रे्दर्ी १०% ले कम

हने गरु्दछ। टायरको एयर पे्रसर कम हन नभर्दन ग्राहकलाई

भनयभमत रुपमा ममुतको आवश्यक पने कुराको सुभचत

गराउनुहोस्। .

ब्याटर ीलाई राम्रो अवस्थामा राख्ननलाई यसमा चभजुङ गनु जरुरी

छ।. लामो समयसम्मा चाजु नगररएमा ब्याटर ी र्राब हन सक्छ।
ग्राहकलाई ईम्तन्जन भनयभमत रुपमा स्टाटु गनु सुभचत गनुुहोस्।

यसले ब्याटर ीलाई चाजु भर्दने काम गरु्दछ। .



Thank You


