न्यु योर्क सहर पुनः खुल्दै न्यून-जोखखम बाहहरी र्ला र मनोरञ्जनले र्े जान्न
आवश्यर् छ
न्यून-जोखखम हित्री र्ला र मनोरञ्जन िेन्युहरू पुनः खुल्ने चरण चार अन्तर्कत पुन खुल्न सक्नेछन्। न्यूनजोखिम भित्री कला र मनोरञ्जन िेन्युहरूमा भित्री सङ्ग्रहालयहरू, ऐभिहाभसक स्थलहरू, एक्वेररयमहरू र अन्य
सम्बखिि संस्थाहरू वा भियाकलापहरूका साथसाथै कला ग्यालरीहरू, िुद्रा भििी ग्यालेरीहरूदे खि िाहे क,
सामेल छन्।

पुनः िुल्ने िारे मा प्रमुि प्रश्नहरूको उत्तरका लाभि कृपया “Reopening New York City: Frequently Asked
Questions” (न्यु योकक सहर पुनः िुल्ने: िारम्बार सोभिने प्रश्नहरू) पढ् नुहोस्। सम्पूणक प्रश्नहरू आवासीय

सम्पभत्तका भवषयमा सान्दभिकक नहुन सक्छन्, िर यसले िपाईँलाई नयाँ आवश्यकिाहरू कायाक न्वयन िनक मद्दि
िछक िन्ने आशा हाम्रो रहे को छ। एनवाइभस स्वास्थ्य िथा मानभसक स्वास्थ्यको कोभिड-१९ व्यवसाय पृष्ठमा
कोभिड-१९ सामुदाभयक स्वास्थ्य आपािकालका िेला सञ्चालनहरू पुनः िुल्न र कायम राख्नका लाभि अभिररक्त
जानकारीहरू र औजारहरू रहे का छन्।
अपडे टहरूका लाभि nyc.gov/health/coronavirusमा खिक िनुकहोस्। हामीले कोभिड-१९ िथा प्रसारण

न्यूनीकरण िने र न्यु योककवासीहरूलाई सुरभिि राख्ने सवोत्तम भवभिका िारे मा िढी जान्दै िदाक , सहर र राज्यका
आवश्यकिाहरू पररविकन हुन सक्छन्।

र्ोहिड-१९ र्ो प्रसारण रोर्थामर्ा लाहर् हलइने चारवटा प्रमुख र्ायकहरू सखझिनुहोस्:
•

हबरामी िए घरमै बस्नुहोस्: अत्यावश्यक मेभडकल स्याहार (कोभिड-१९ परीिण िराउन सभहि) वा

•

अन्य अत्यावश्यक दै भनकीहरूमा िाभहररने खस्थभिमा िारे क भिरामी हुँ दा घरमै िस्नुहोस्।
शारीररर् पृथर्ीर्रण: अन्य माभनसहरूिाट कम्तीमा ६ भिटको दू रीमा रहनुहोस्।

•

अनुहारर्ो आवरण लर्ाउनुहोस्: आिू वररपररकालाई सुरभिि राख्नुहोस्। िपाईँ लिणहरू भिनै
सङ्ग्िामक हुन सक्नुहुन्छ र िपाईँले िोक्दा, हाँछ्ूँ िदाक वा कुरा िदाक रोि िैलाउन सक्नुहुन्छ।
अनुहारको आवरणले कोभिड-१९ को प्रसारण रोक्नका लाभि मद्दि िदक छ।

•

हातर्ो स्वस्थ सरसफाई अभ्यास र्नुकहोस्: आफ्ना हािहरू िारम्बार सािुन पानीले िुनुहोस् र सािुन
र पानी उपलब्ध निए अल्कोहल आिाररि हािे स्याभनटाइजर प्रयोि िनुकहोस्; िारम्बार छोइने

सिहहरूको भनयभमि सिाई िनुकहोस्; निोएका हािहरूले आफ्नो अनुहार छु निाट िच्नुहोस्; िोक्दा वा
हाछ्ूँ िदाक आफ्नो िाहुलाले छोप्नुहोस्, हािले होइन।

िपाईँले िलका कदमहरू पालना िरे पभछ अिस्ट २४, २०२० मा पुनः िोल्न सक्ने िए िापभन, कोभिड-१९ को
प्रसारण न्यूनीकरण िने र कमकचारीहरूलाई सुरभिि राख्ने सिैिन्दा राम्रो िररका सम्भव िएसम्म घरिाटै काम
िनुक हो। हामीले भमलेर न्यु योकक सहरमा कोभिड-१९ को प्रसारण न्यूनीकरण िनक सक्छछँ।

र्ानुनी रूपमा मेरो व्यवसाय पुनः खुला र्नकर्ा लाहर् मैले र्े र्नुक पछक ?

Nepali

तपाईँले पुन: खोल्नु अहघर्ा आवश्यर् र्दमहरू
•
•

एउटा सुरिा योजना भवकभसि िनुकहोस् र आफ्नो कायकस्थलमा पोस्ट िनुकहोस्।
न्यु योकक राज्य (एनवाइएस) मािकदशकनहरू पढ् नुहोस् र अनुपालनको प्रभििद्धिा जनाउनुहोस्। आिूले

राज्यले जारी िरे को उद्योि मािकदशकनहरू समीिा िरे को िथा िुझेको र आिूले भिनको कायाक न्वयन िने
प्रभििद्धिा िनक राज्यले िपाईँलाई आवश्यक िरे को छ। िपाईँले प्रभििापालन िाराम िनक सक्नुहुन्छ
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation।
एनवाइहस स्वास्थ्य हविार्ले पररखस्थहतहरू हवर्हसत हँदै जाँदा हसफाररसहरू पररवतकन र्नक सक्नेछ।
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