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न्यु योर्क  सहर पुनः खुल्दै: भित्री खाद्य सेवा प्रदान गने खाद्य सेवा 
स्थापनहरूर्ा लागग रुजुसूची 

 
NYC मा सेप्टेम्बर ३०,२०२० देखि रेस्टुरेन्ट तथा अन्य िाद्य सेवा स्थापनहरू भित्री िोजनग्रहणका लागि 
िुल्न सक्नेछन।् यो रुजुसूची पढ्नुअघि, कृपया "स्वास््य तथा मानभसक स्वास््यको एनवाइभस वविाि 
(NYC स्वास््य वविाि) को “Reopening New York City: What Food Service Establishments 
Need to Know About Indoor Dining” (न्यु योकक  सहर पुनः िुल्दै: भित्री िोजनग्रहणका लागि िाद्य 
सेवा स्थापनहरूल ेके जान्न आवश्यक छ) को सन्दिक भलनुहोस।् न्यु योकक  राज्य (NYS) मािकदर्कनका 
ववषयमा बढी जानकारी, कसरी कोभिड-१९ को प्रसारण कम िने, आफ्नो व्यवसाय कसरी पुनः सुरु िने, र 
अन्य ववषयहरूका लागि। 
 
रेस्टुरेन्टहरूले NYC स्वास््य संहहताका आवश्यकताहरू पघन पालना िनुक पनेछ, जसमा बाहहरी 
वातावरणमा कुकुरहरूसँि िोजन ग्रहण सम्बन्न्ित घनयमहरू सामेल छन।् बढी जानकारीका लागि, 
nyc.gov/health हेनुकहोस ्र "Operating a Restaurant" (रेस्टुरेन्ट सञ्चालन) सचक िनुकहोस।् 
 
पुनः खोल्नुिन्दा पहहला 
यहद तपाईँको रेस्टुरेन्ट बन्द रहेको गथयो िने आफ्नो स्थापन स्टाफ र ग्राहकहरूका लागि तयार िएको 
घनन्श्चत िनक आफ्नो रेस्टुरेन्ट पुनः िोल्नु अघि NYC स्वास््य वविाि तपाईँलाई यी कदमहरू चाल्न 
भसफाररस िदकछ। 
 

 युहटभलटीहरूले उपयुक्त रूपल ेकाम िरररहेको घनन्श्चत िनुकहोस,् जसमा बबजुलीसम्बन्िी, प्लन्म्बङ, 
तताउन,े िेन्न्टलेसन, वातानुकूलन, प्रकार्, ग्यास घनकास हुड र अन्ग्न घनयन्त्रक प्रणालीहरू सामेल 
छन।् 

 िेन्न्टलेसन प्रणालीबाट बाहहरको हावाको प्रवाह अगिकतम बनाउनुहोस।् 
 पकाउन,े तातो र गचसो राख्न,े र रेफ्रिजरेसन एकाइहरू सहहत सम्पूणक उपकरणहरूले राम्ररी काम 

िरररहेको र उपयुक्त तापक्रम कायम राख्न सक्न ेकुरा घनन्श्चत िनुकहोस।् 
 फसेट र स्प्र ेनूजल जस्ता सम्पूणक घनकासहरूबाट तातो पानी बिाइहदनुहोस।् फेरर तातो पानीका 

घनकासबाट पघन त्यस ैिनुकहोस।् 
 पानीको लाइन फ्लस िनुकहोस,् र प्लन्म्बङ प्रयोि िने सम्पूणक िाद्य उपकरणहरू, उत्पादनकताकको 

घनदेर्नअनुसार सफा र स्याघनटाइज िनुकहोस।् 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


 

 हात-िुने सुवविाहरूले काम िरररहेको र साबुन तथा कािजको तौभलयाको मात्रा पयाकप्त रहेको 
सुघनन्श्चत िनुकहोस।् 

 र्ौचालयहरू र प्रघतक्षालयहरू सहहत िाद्य-सम्पकक  नहुने सम्पूणक क्षेत्रहरूलाई पूणक सफा र 
फ्रकटाणुनासन िनुकहोस ्“General Guidance for Cleaning and Disinfecting for Non- 
Health Care Settings” (िैर- स्वास््य स्याहार व्यवस्थापन लाई सफा र फ्रकटाणुनासन िनकका 
लागि सामान्य मािकदर्कन) हेनुकहोस।् 

 सम्पूणक िाद्य सम्पकक  सतहहरू सफा र स्याघनटाइज िनुकहोस।् स्याघनटाइजर िाना स्पर्क हुने 
सतहहरू तथा उपकरणमा प्रयोि िनकका लागि सुरक्षक्षत छ फ्रक छैन िनी घनन्श्चत िनक उत्पादनको 
लबल जाँच िनुकहोस।् िाद्य सम्पकक  सतहहरू र िैर-िाद्य सम्पकक  सतहहरू सफा र स्याघनटाइज 
िने उत्पादनहरू फरक हुन्छन ्िन्ने कुरा सन्म्िनुहोस।् 

 कोभिड-१९ ववरुद्ि प्रिावकारी रहेका इवपए-रन्जस्टडक स्याघनटाइजरहरू र फ्रकटाणुनासकहरू प्रयोि 
िनुकहोस।् 

 बरफ पात्रहरू ररत्याउनुहोस ्र घतनलाई िुनुहोस,् पिाल्नुहोस ्र स्याघनटाइज िनुकहोस।् 
 िण्डारन िररएका सम्पूणक िाद्य पदाथकहरू जाचँ िनुकहोस ्र सुरक्षक्षत नहुने जेसुकै फ्याल्नुहोस।् 
 फ्रकराका सङ्केतहरू हेनुकहोस ्र देखिएको िए सम्बोिन िनुकहोस ्(हेनुकहोस-् “Best Practices for 

Pest Proofing Food Service Establishments” (फ्रकराबाट बचाउन सवोत्तम अभ्यासहरू िाद्य 
सेवा स्थापनहरू)। 

 रोफ्रकएका आवश्यक सेवाहरू पुनः सुरु िनुकहोस,् जस्त ैफ्रकरा घनयन्त्रण, फोहोर र ररसाइन्क्लङ 
सेवाहरू। 

 िुइँ, भित्ता र भसभलङ सहहत िौघतक सुवविाहरूको आवश्यक मरम्मत िराउनुहोस।् 
 सम्पूणक आपूघतकहरू जाँच िनुकहोस ्र आवश्यकताअनुसार पुनः िण्डारन िनुकहोस।् 

 
न्यु योर्क  राज्य (NYS) आवश्यर्ताहरू तथा सवोत्तम अभ्यासहरूर्ो साराांश 
 
यी सारांर् मािकदर्कनहरू एनवाइएसबाट आदेर्हरू र सवोत्तम अभ्यासहरू हुन।् सुरु िनुक अघि ववस्ततृ 
मािकदर्कनहरू समीक्षा िनक, अनुपालन अनुमोदन िनक र सुरक्षा योजना ववकभसत िनक घनन्श्चत हुनुहोस।् 
 
शारीररर् पथृर्ीर्रण 
आदेर्हरू 

 कमकचारीहरू बाहेक भित्री क्षमता अगिकतम क्षमताको २५% मा सीभमत राख्नुहोस।्  
• २५% हुने िरी प्याट्रनहरूको सङ््या स्पष्ट देखिने िरी पोस्ट िनुकहोस,् जुन रेस्टुरेन्ट भित्र र 

बाहहर प्याट्रनहरूले देख्ने िरी होस।्  
• स्थापनको भित्र र बाहहर(जस्त,ै ढोकामा) स्पष्ट देखिने उल्लङ्िन ररपोटक िनकका लागि फोन र 

टेक्स्ट पोस्ट िनुकहोस:् उल्लङ्िनहरू देख्ने व्यन्क्तहरूले ती िटनाहरू 833-208-4160 मा फोन 
िरेर, वा “VIOLATION” (उल्लङ्िन) 855-904-5036 मा टेक्स्ट िरेर ररपोटक िनक सक्छन।्  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf


 

• त्यस्ता कमकचारीहरू वा प्याट्रनहरूलाई मात्र प्रवेर् अनुमघत हदनुहोस ्जसल ेप्रवेर् िनुक अघि नै वा 
स्थापनमा प्रवेर् िने बबवत्तकै तापक्रम जाचँ िरेका हुन्छन ्र जसको तापक्रम १००°फा िन्दा बढी 
हँुदैन (तल "न्स्क्रघनङ" िण्डमा व्या्या िररए बमोन्जम); र  

• प्याट्रनहरूलाई िोजन ग्रहण िनक त्यसबेलामा मात्र भित्र प्रवेर् िने अनुमघत हदनुहोस ्जसल ेप्रवेर् 
िनुक अघि वा प्रवेर् िरे लित्त,ै सम्पकक  टे्रभसङ प्रयासमा प्रयोि िनकका लागि आफ्नो पूरा नाम, 
ठेिाना, फोन नम्बर प्रदान िदै हस्ताक्षर िछकन।्  

 सबै समयमा सबै कमकचारीहरूले स्वीकृत अनुहारको आवरण लिाउनु पनेछ।  
 प्याट्रन २ वषक मागथ िए र मेडडकल रूपमा अनुहारको आवरण सहन िनक सक्न ेिए, बसेको 

न्स्थघतमा बाहेक, प्याट्रनहरूले सबै समयमा अनुहारको आवरण लिाएको सुघनन्श्चत िनुकहोस ्
 ग्राहकहरूलाई बस्ने प्राविान सहहतका भित्री टेबलहरू सब ैहदर्ामा कम्तीमा ६ फ्रफटको दरूीमा 

राखिएको हुनु पनेछ। पथृकीकरण व्यावहाररक निएको िण्डमा, त्यस्ता टेबलहरूबीचमा िौघतक बािा 
िडा िनुकहोस।् यस्ता बािाहरू कम्तीमा ५ फ्रफट उचाइका हुनु पनेछ र घतनल ेआकन्स्मक/अन्ग्न 
घनकास छेक्नु हुनेछैन।  

 िाद्य सेवा स्थापनहरूका कुनै पघन समारोहमा प्याट्रनहरूको सङ््या अगिकतम क्षमताको २५% 
िन्दा कम वा सो क्षते्रमा लािू िएका वतकमान सामान्जक जमिट सीमाहरू(जस्तै, चरण ४ का 
क्षेत्रहरूमा ५० जना िन्दा कम, सेप्टेम्बर १०,२०२० बाट) मा सीभमत पानुकहोस्य़  

 प्रघत टेबल १० जना माघनसिन्दा बढी बस्नुहुनेछैन; व्यन्क्तहरू भिन्न िरपररवारका िए पघन एउटै 
पाटीका हुनु पनेछ)  
• सदस्यहरू भिन्न समयमा आउन, बस्न र प्रस्थान िनक सक्छन,् जबसम्म अन्तरफ्रक्रयाहरू अन्य 

पाटीका सदस्यहरूमा मात्र सीभमत रहन्छन।्  
• पाटीहरूबीच ६ फ्रफटको दरूी कायम िनक सक्दा मात्र सामुदाघयक टेबलहरूलाई अनुमघत हदइनेछ। 

 बारहरूमा बस्ने र िानेवपउने काम घनषेि िनुकहोस।् बारहरूलाई कमकचारीहरूल ेटेबलमा रहेका 
ग्राहकहरूलाई पेय पदाथक हदनका लागि तयार पानक मात्र प्रयोि िनक पाउनेछन।्  

 सम्पूणक कमकचारीहरूल ेअनुहारको आवरण नलिाएसम्म, साना क्षेत्रहरू (जस्त ैफ्रिजर) को प्रयोि एक 
िन्दा बढीलाई िनक घनषेि िनुकहोस।् उपन्स्थघत अगिकतम क्षमताको २५% िन्दा कहहल्यै बढी हुनु 
हुनेछैन।  

 दईु-तफी पदैल ट्राफ्रफक न्यूनीकरण िनकका लागि उपायहरू कायाकन्वयन िनुकहोस।्  
 क्षमता र सामान्जक पथृकीकरण आवश्यकताहरूको पालना सुघनन्श्चत िनकका लागि स्थापन भित्र 

पस्ने र भित्रको ट्राफ्रफक घनयन्त्रण र प्रवाह कडाइका साथ अनुिमन िनुकहोस,् र सबै समयमा 
उपन्स्थघत २५% िन्दा बढी निएको सुघनन्श्चत िनकका लागि वतकमान क्षमताको सही िणना कायम 
राख्नुहोस।्  

 १२ पू. – ५ पू. बीच ग्राहकहरूलाई िाना र पेय पदाथक हदन बन्द िनुकहोस।् सेवाहरू बन्द िएपघछ 
ग्राहकहरूलाई मध्यरात पघछ ३० भमनटका लागि बभसरहन हदन सफ्रकनेछ तर आफू सामुन्ने िएको 
िाना िाइसक्नका लागि मात्र।  

 बफेहरू आफैँ  पन्स्कन ेनिएको र ग्राहकहरूल ेआम बस्तुहरू (जस्तै, पन्स्कन ेचम्चा, गचम्टा) नछोऊन ्



 

िन्ने कुरा सुघनन्श्चत िनकका लागि पयाकप्त स्टाफहरू िएको र सामान्जक दरूी कायम िररएको 
सुघनन्श्चत िनुकहोस।्  

 न्स्क्रघनङका लागि पङ्न्क्तमा बस्दा माघनसहरूल े६ फ्रफटको सामान्जक दरूी कायम रािून ्िन्नका 
लागि एउटा योजना ववकभसत िनुकहोस।् 

 
भसफाररस िररएका सवोत्तम अभ्यासहरू 

 छोटो दरूी आवश्यक पने मूल फ्रक्रयाकलाप (जस्त,ै पकाउने, सफा िने, टेबल सफा िने) देखि बाहेक 
सबै समयमा कामदारहरूबीच कम्तीमा ६ फ्रफटको दरूी कायम िररएको घनन्श्चत िनुकहोस।्  

 सबै हदर्ाहरूमा ६ फ्रफटको दरूी कायम िनकका लागि कायक स्टेसनहरू/कमकचारी बस्ने क्षेत्रहरूको प्रयोि 
पररमाजकन िनुकहोस ्र/वा सङ््या सीभमत पानुकहोस,् दरूी व्यावहाररक निएको िण्डमा, ओसा 
मािकघनदेर्नहरू अनुसार िौघतक बािाहरू ठड्याउनुहोस।्  

 सम्िव िएको स्थानमा सेवाहरूका लागि अलि कायक क्षेत्रहरू घनिाकरण िनुकहोस।् रेस्टुरेन्टमा 
अगिव्यापन न्यूनीकरण िनकका लागि सेवकहरूल ेघनहदकष्ट क्षते्रमा सेवा हदनु पनेछ। 

 सम्िव िएको हदसम्म, िान्साका स्टाफ आफ्नो भसफ्टिरर एउटा कायक स्टेसन (जस्त,ै सलाद, वा 
गग्रल, वा डेसटक) मा समवपकत िएको सुघनन्श्चत िनुकहोस।्  

 सम्िव िएको हदसम्म, ६ फ्रफटको दरूी कायम राख्नका लागि िान्साको पुनसरंचना िनुकहोस।्  
 िान्साका स्टाफलाई सामग्रीहरू एउटा हातबाट अको हातमा हदनुको साटो ती सामग्रीहरू अन्यले हटप्न 

भमल्न ेिरी हटप्नका लागि काउन्टरमा राख्न प्रोत्साहहत िनुकहोस।्  
 समय अिावै काम (जस्त ैिाना तयारी) िनकका लागि, सम्िव छ िने, भसफ्टहरू अलि अलि 

बनाउनुहोस।्  
 बस्नका लागि ग्राहकहरूलाई आरक्षण िनक प्रोत्साहहत िनुकहोस।्  
 िाना भलनका लागि तयार नहुन्जेल/ग्राहकहरू तयार नहुन्जेल उनीहरूलाई आआफ्नै कारमा प्रघतक्षा 

िनक वा बाहहर सामान्जक दरूी कायम िरी प्रघतक्षा िनक ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहहत िनुकहोस।्  
 ग्राहकहरूलाई अनलाइन वा फोनद्वारा अडकर िनक प्रोत्साहहत िनुकहोस।्  
 सम्िव हुन स्थानमा, सम्पकक हीन अडकर, िुक्तानी, डेभलिरी र वपकअपको अवसर हदनुहोस।्  
 एक पटकमा एक जना िने्डर प्रफ्रक्रया सुघनन्श्चत िनुकहोस,् जसमा एक पटकमा एक जना िेन्डरले 

उत्पादन डेभलिर िछक, कमकचारीहरूल ेउच्च स्पर्क सतहहरू सफा र फ्रकटाणुनासन िछकन,् र अको 
िेन्डर पररसरमा प्रवेर् िछक।  

 िवनमा ट्राफ्रफकको प्रवाह व्यवस्थापन िनकका लागि र स्वास््य न्स्क्रघनङ सहजीकरण िनकका लागि 
प्रवेर्द्वारहरूको सङ््या सीभमत राख्नुहोस।्  

 ग्राहकहरूका लागि प्रवेर्/घनकास तोक्नुहोस ्र सम्िव िएमा कमकचारीहरूका लागि अलि प्रवेर्/घनकास 
घनिाकरण िनुकहोस।् 

 
सुरक्षात्मर् उपर्रण 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


 

आदेर्हरू 
 सबै समयमा सबै स्टाफले अनुहारको आवरण लिाएको र स्टाफल ेहातको सरसफाई अभ्यास िरेको 

तथा राज्य एवम ्स्थायनीय स्वच्छता संहहता अनुरूप नाङ्िो हात बािा प्रयोि िरेको सुघनन्श्चत 
िनुकहोस।् 
• यहद िैर-िाद्य तयारी फ्रक्रयाकलापमा कमकचारीहरूले पञ्जा लिाउँछन ्िने, उनीहरूले बारम्बार 

पञ्जाहरू फेरेको सुघनन्श्चत िनुकहोस,् र कायक पररवतकन (जस्तै ग्राहकहरूलाई सेवा हदने बाट वप्र-
रोभलङ भसल्िरवेयरमा) िदाक पञ्जा फेनक प्रोत्साहहत िनुकहोस।्  

• यहद कमकचारीहरूले पञ्जा लिाउँदैनन ्िने, उनीहरूले बारम्बार हात िोएको र/वा स्याघनटाइज 
िरेको सुघनन्श्चत िनुकहोस।्  

 टेबल सफा िने कमकचारीहरूले उनीहरूको हात साबुन/पानील ेिोएको र, यहद उनीहरूले पञ्जा 
लिाउँछन ्िने, टेबल सफा िनुक अघि र पगच पञ्जा फेरेको सुघनन्श्चत िनुकहोस।्  

 कमकचारीहरूबाट कुनै मूल्य नभलईकन स्वीकायक अनुहार आवरणहरू उनीहरूलाई प्रदान िनुकहोस।्  
 ग्राहक २ वषकिन्दा मागथको र मेडडकल रूपमा अनुहारको आवरण सहन िनक सक्षम हँुदाको न्स्थघतमा; 

ग्राहकहरूल ेस्वीकायक अनुहारको आवरण लिाएको िण्डमा मात्र उनीहरूलाई स्थापनमा प्रवेर् िने 
अनुमघत हदनुहोस।्  

 टेबलमा नबसेका बेला ग्राहकहरूलाई अनुहारको आवरण लिाउन आवश्यक िराउनुहोस ्(जस्तै, 
वपकअपका लागि प्रघतक्षा िदाक, काउन्टर/झ्यालमा अडकर हदँदा, टेबलमा आउँदा/जाँदा, र्ौचालय 
जाँदा/आउँदा)  

 अनुहार आवरण सफा िनुकहोस,् फेनुकहोस ्र सािा प्रयोि घनषेि िनुकहोस।् अघतररक्त जानकारीका लागि 
भसडडभस मािकदर्कन को परामर्क भलनुहोस।्  

 वपवपइ कसरी लिाउन,े फुकाल्ने, सफा िने (लािू हुनेिए), र फ्याकँ्ने िनी कमकचारीहरूलाई ताभलम 
हदनुहोस।् 

 
भसफाररस िररएका सवोत्तम अभ्यासहरू 

 बसेपघछ, स्टाफसँि अन्तरफ्रक्रया िदाक र अन्यथा निाएका/नवपएका बेला ग्राहकहरूलाई अनुहारको 
आवरण लिाउन प्रोत्साहहत िनुकहोस,् तर आवश्यक निनुकहोस।् 

 
वायु फिल्रेसन र िेन्न्िलेसन प्रणाली 
आदेर्हरू 

 केन्रीय वायु प्रबन्िन प्रणाली िएका स्थापनहरूमा, केन्रीय एचभिएभस प्रणाली फ्रफल्टे्रसनले उच्चतम 
रेट िररएको फ्रफल्टे्रसन हाल स्थावपत िररएको फ्रफल्टर ऱ्याक र वायु प्रबन्िन ्प्रणालीसँि अनुरूप 
िएको सुघनन्श्चत िनुकहोस ्जुन, लािू िए अनुसार, र प्रामाखणक एचभिएभस प्रावगिक, प्रोफेसनल, वा 
कम्पनी, एसराए (एएसएचआएइ) प्रामाखणक पेसाकमी, प्रामाखणक रेट्रो-कभमसघनङ पेसाकमी, वा न्यु 
योकक  लाइसेन्सप्राप्त िवन इन्न्जघनयरले प्रलेिीकृत िरे अनुसार, न्यूनतम एमइआरभि-१३, वा समान 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance


 

वा बढी (जस्तै एचइवपए) मा होस।् 
 मागथ उन्ल्लखित फ्रफल्टे्रसनको न्यूनतम तह (जस्त,ै एमइआरभि-१३ वा बढी) प्रबन्िन िनक नसक्न े

केन्रीय वायु प्रबन्िन प्रणालीहरू िएका स्थापनहरूले, कुनै प्रामाखणक एचभिआइभस प्राववगिक, 
प्रोफेसनल, वा कम्पनी, एसराए-प्रामाखणक पेसाकमी, प्रामाखणक रेट्रो-कभमसघनङ पेसाकमी, वा न्यु 
योकक  लाइसेन्स प्राप्त प्रोफेसनल घनमाकण इन्न्जघनयरलाई प्रमाखणत िनक र प्रलेिीकृत िनक लिाउनुहोस ्
– हाल स्थावपत िररएको फ्रफल्टर ऱ्याक मागथ उन्ल्लखित न्यूनतम फ्रफल्टे्रसन तह (जस्तै, 
एमइआरभि१३ वा बढी) र/वा यहद त्यस्तो उच्च डडग्रीको फ्रफल्टे्रसन स्थावपत िररएको िए त्यसले 
कोभिड-१९ आपातकालिन्दा अिाडड प्रदान िरेको जस्तो प्रबन्िन प्रणालीले न्यूनतम ताप प्रदान िनक 
र गचस्याउन सक्नछैेन। 
• अघतररक्त िेन्न्टलेसन र वायु फ्रफल्टे्रसन न्यूनीकरण प्रोटोकलहरू सहहत कम फ्रफल्टे्रसन रेहटङमा 

सञ्चालन िनकका घनभमत्त त्यस्तो प्रलेिीकरण राज्य वा स्थानीय स्वास््य वविािका 
पदागिकारीहरूद्वारा समीक्षा िनकका लागि कायम राख्नुहोस।् 

• एमइआरभि१३ वा बढी फ्रफल्टे्रसन रेहटङ िएका केन्रीय वायु प्रबन्िन प्रणालीहरू िएका 
स्थापनहरूल ेभसडडभस र एसराए अनुसार अघतररक्त िेन्न्टलेसन र/वा फ्रफल्टे्रसन न्यूनीकरण 
प्रोटोकलहरू अपनाउनु पनेछ जसमा घनम्न सामेल छन:् 

• केन्रीय प्रणालीहरूको आवश्यक रेट्रो-कभमसघनङ कायकसम्पादन साथसाथै, आवश्यकता 
अनुसार परीक्षण, सन्तुलन र मरम्मत;  

• सम्िावनाको हदसम्म िेन्न्टलेसनमा र बाहहरी वायु िने्न्टलेसनको वदृ्गि;  
• लामो समयका लागि प्रणालीहरू चालू राख्ने, ववर्ेषिरर उपन्स्थघतको अघि र पघछ दैघनक 

िेरै िण्टाका लागि;  
• माि-घनयन्न्त्रत िेन्न्टलेसन अक्षम बनाउने, र ताजा वायु आपूघतक वदृ्गि िने प्रणाली कायम 

राख्ने;  
• सम्िव िएको ठाउँमा सापेक्षक्षक आरता ४०-६०% मा कायम राख्ने;  
• सम्िव िएको हदसम्म वायुको पुनसकञ्चालन कम िनक वा हटाउनका लागि बाहहरी वायु 

ड्याम्परहरू िोल्ने;  
• बाइपास सीभमत पानकका लागि िारहरूमा भसल िने;  
• प्रणालीहरू र फ्रफल्टरहरू उपयुक्त रूपमा सञ्चालन िैरहेको, तथा फ्रफल्टरहरू स्थावपत 

िएको, मरम्मत िररएको र म्यादभित्रै रहेको सुघनन्श्चत िनकका लागि घनयभमत रूपमा 
घनरीक्षण िने;  

• उपन्स्थतको सुरक्षा र सहजताका लागि स्वीकारयोग्य हदसम्म झ्यालहरू िोल्नु;  
• हावामा हुने िाइरस कणहरूलाई डडएन्क्टिेट िनक उपयुक्त रूपमा घनमाकण िररएको र तैनात 

अल्ट्रािायोलटे जभमकसाइडल इरेडडएसन(युभिन्जआइ) स्थावपत िने; र/वा 
• उपयुक्त कायकसम्पादन तहमा उच्चतम वायु पररवतकन दर प्रदान िने र हानीकारक 

उपउत्पादन घनमाकण निने पोटेबल वायु सफािनक यन्त्र (जस्तै, इलेन्क्ट्रक एचइवपए 
एकाइहरू) प्रयोि िने।  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

 केन्रीय वायु प्रबन्िन प्रणाली निएका वा घतनलाई घनयन्त्रण िने क्षमता निएका स्थापनहरूल,े 
घनम्नभलखित सहहत, भसडडभस र एसराए भसफाररसहरूमा आिाररत रही अघतररक्त िेन्न्टलेसन र वायु 
फ्रफल्टे्रसन न्यूनीकरण प्रोटोकलहरू अपनाउनु पने:  
• कुनै पघन कोठाको िने्न्टलेसन प्रणाली (जस्तै, झ्यालका एकाइहरू, वालका एकाइहरू) उपयुक्त 

रूपमा सञ्चालन िैरहेको, फ्रफल्टरहरू उपयुक्त रूपमा स्थावपत िररएको, मरम्मत िररएको र 
सेवा म्यादभित्रै रहेको सुघनन्श्चत िनक घतनीहरूको घनयभमत घनरीक्षण िने;  

• लामो समयका लागि कोठाको िेन्न्टलेसन प्रणालीहरू चालू राख्ने, ववर्ेषिरर उपन्स्थघतको अघि र 
पघछ दैघनक िेरै िण्टाका लागि;  

• ताजा हावा प्रवेर् अगिकतम िराउन कोठाको िेन्न्टलसेन प्रणाली व्यवन्स्थत िने, ब्लोअर 
पङ्िालाई सम्िावनाको हदसम्म उपन्स्थतहरूबाट टाढा पने िरी न्यून िघतमा स्थावपत िने।  

• सम्िव िएको ठाउँमा सापेक्षक्षक आरता ४०-६०% मा कायम राख्ने;  
• उपन्स्थतको सुरक्षा र आरामका लागि स्वीकारयोग्य हदसम्म झ्याल िुला राख्ने;  
• यहद लािू हुने िए, उपन्स्थत बसेको ठाउँबाट हावा मागथ तान्ने िरर भसभलङ पङ्िा स्थावपत 

िने;  
• भित्री वायुलाई बाहहर फ्याकँ्नका लागि झ्यालको पङ्िालाई प्राथभमकता हदने;  
• वायुलाई पुनसकञ्चार िने मात्र पङ्िा वा बाहहर घनकाल्ने निई कोठामा हावा फुक्ने मात्र 

पङ्िाको प्रयोिबाट बच्ने;  
• हावामा हुने िाइरस कणहरूलाई डडएन्क्टिेट िनक उपयुक्त रूपमा घनमाकण िररएको र तैनात 

अल्ट्रािायोलटे जभमकसाइडल इरेडडएसन (युभिन्जआइ) स्थावपत िने; र/वा 
• उपयुक्त कायकसम्पादन तहमा उच्चतम वायु पररवतकन दर प्रदान िने र हानीकारक उपउत्पादन 

घनमाकण निने पोटेबल वायु सफािनक यन्त्र (जस्तै, इलेन्क्ट्रक एचइवपए एकाइहरू) प्रयोि िने। 
 

भसफाररस िररएका सवोत्तम अभ्यासहरू 
 सम्िव िएको हदसम्म वायुको पुनसकञ्चालन कम िनक वा हटाउनका लागि बाहहरी वायु ड्याम्परहरू 

िोल्ने;  
 बाइपास सीभमत पानकका लागि िारहरूमा भसल िने;  
 प्रणालीहरू र फ्रफल्टरहरू उपयुक्त रूपमा सञ्चालन िैरहेको, तथा फ्रफल्टरहरू स्थावपत िएको, मरम्मत 

िररएको र म्यादभित्रै रहेको सुघनन्श्चत िनकका लागि घनयभमत रूपमा घनरीक्षण िने;  
 उपन्स्थतको सुरक्षा र सहजताका लागि स्वीकारयोग्य हदसम्म झ्यालहरू िोल्ने;  
 हावामा हुने िाइरस कणहरूलाई डडएन्क्टिेट िनक उपयुक्त रूपमा घनमाकण िररएको र तैनात 

अल्ट्रािायोलटे जभमकसाइडल इरेडडएसन (युभिन्जआइ) स्थावपत िने; र/वा 
 उपयुक्त कायकसम्पादन तहमा उच्चतम वायु पररवतकन दर प्रदान िने र हानीकारक उपउत्पादन 

घनमाकण निने पोटेबल वायु सफािनक यन्त्र (जस्तै, इलेन्क्ट्रक एचइवपए एकाइहरू) प्रयोि िने। 
 
स्वच्छता र सिाई  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

आदेर्हरू 
 रोि घनयन्त्रण र रोकथाम केन्र (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) र 

स्वास््य वविाि (Department of Health, DOH) का आरोग्य, सफाई, र फ्रकटाणुनासन 
आवश्यकताहरूको पालना िनुकहोस ्र सफाईको भमघत, समय र क्षेत्र प्रलेिीकरण िनक लि कायम 
राख्नुहोस।्  

 हात िुने साबुन, बग्दो न्यानो पानी, र डडस्पोजेबल काजका तौभलयाहरूका साथसाथै हात िुने ठाउँ 
उपलब्ि नहुने स्थानमा वा व्यावहाररक नहुने स्थानमा ६०% वा बढी अल्कोहल िएको हात े
स्याघनटाइजर प्रदान िने र व्यवन्स्थत राख्ने। उच्च-स्पर्क क्षेत्रिरर हात ेस्याघनटाइजर उपलब्ि राख्ने।  

 स्थापनाहरू घनयभमत रूपमा सफा र फ्रकटाणुनासन िने तथा िेरै व्यन्क्तहरूल ेप्रयोि िरेका उच्च 
जोखिम क्षते्रहरू र बारम्बार छोइने सतहहरू (जस्तै, र्ौलाचलय) बढी बारम्बार सफा र फ्रकटाणुनासन 
िने। सफाई र फ्रकटाणुनासन िहन र चालू रहनु पनेछ र कम्तीमा प्रत्येक भसफ्ट पघछ, दैघनक वा 
आवश्यक िए िेरै पटक िनुक पनेछ।  

 उपकरणलाई दताकवाला फ्रकटाणुनासकले घनयभमत रूपमा सफा र फ्रकटाणुनासन िररएको सुघनन्श्चत 
िनुकहोस,् जसमा कम्तीमा कमकचारीहरूल ेकायकस्टेसन पररवतकन िरे वपच्छे सफा र फ्रकटाणुनासन िने 
सामेल छ। वातावरण संरक्षण एजेन्सी (Environmental Protection Agency, EPA) द्वारा 
कोभिड-१९ ववरुद्ि प्रिावकारी पहहचान िररएको वातवरणीय संरक्षण वविाि (Department of 
Environmental Conservation, DEC) उत्पादनहरूको सन्दिक भलनुहोस।्  

 स्वस्थ र सुरक्षक्षत वातावरण सुघनन्श्चत िनकका लागि िान्सा प्रणालीको पूणक फ्रफती-पूवक जाँच र 
मूल्याङ्कन िनुकहोस।्  

 सम्िव िएको ठाउँमा, स्टाफबीच िान्साका उपकरणहरूको सािा प्रयोि न्यूनीकरण िनुकहोस ्(जस्त,ै 
चक्कू, िाँडा, ऱ्याग्स/तौभलया)।  

 प्रत्येक प्रयोि पघछ पूणक रूपमा सफाई र फ्रकटाणुनासन निरून्जेल, ग्राहकहरूलाई उपकरणहरू (जस्तै 
बजरहरू) प्रदान निनुकहोस।्  

 कमकचारीहरूबीच िाना र पये पदाथक बाँडेर िान ेकाम घनषेि िनुकहोस,् उनीहरूलाई िरबाट लन्च 
ल्याउन प्रोत्साहहत िनुकहोस,् िाएको बेला पयाकप्त पथृकीकरण पालना िनकका लागि पयाकप्त क्षते्र 
आरक्षक्षत िनुकहोस;् यहद कमकचारीहरूल ेसामान्यतया ग्राहकहरूका लागि आरक्षक्षत टेबलमा भित्र िाँदै 
छन ्िने, उनीहरूल ेिादँा वा वपउँदा आफ्नो मास्क फुकाल्न सक्छन,् तर उठेपघछ वा टेबलबाट टाढा 
िएपघछ फेरर मास्क प्रयोि िनुक पनेछ, र त्यस्तो िोजनग्रहण क्षते्रमा सो २५% को अंर्का रूपमा 
िणना िररनेछ। रेस्टुरेन्टको िैर-सावकजघनक स्थानमा िाना िान सक्ने कुनै कमकचारीलाई िने त्यस्तो 
क्षमताबाट बाहहर राख्न सफ्रकनेछ। 

 भलएर-जाने/डेभलिरी: 
• िाना र/वा पेय पदाथकका लागि प्रघतक्षा िरररहेका ग्राहकहरूका लागि हात ेसरसफाई स्टेसन 

प्रदान िनुकहोस।् 
• स्टाफल ेसाबुन/पानीले हात िोएको वा हात ेस्याघनटाइजर प्रयोि िरेको सुघनन्श्चत िनुकहोस;् यहद 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home


 

स्टाफल ेपञ्जा प्रयोि िछकन ्िने, घनयभमत रूपमा फेरून;् र  
• यहद वपक-अप/डेभलिरर भित्र छ िने, िेन्न्टलेसनको अवसर प्रदान िनक झ्यालहरू/ढोकाहरू िुला 

राख्नुहोस।्  
 सम्पूणक कन्न्डमेन्टहरू सोि ैग्राहकहरूलाई एकै-पटक प्रयोि िनक सफ्रकने डडस्पोजेबल पात्रमा वा 

घनयभमत रूपमा सफाई/फ्रकटाणुनासन िररएका पुनप्रकयोि िनक सफ्रकने पात्रमा प्रदान िररएको सुघनन्श्चत 
िनुकहोस।्  

 यहद िैर-डडस्पोजेबल मेन्यु प्रयोि िररए, प्रत्येक पाटील ेप्रयोि िरेपघछ मेनस सफा र फ्रकटाणुनासन 
िनुकहोस।्  

 पहहल ेनै प्याक िररएको भसल्िरवेयर वा पहहल ेनै रोल िररएको भसल्िरवेयर प्रयोि िनुकहोस।् 
मास्कहरू र पञ्जाहरू लिाउँदा भसल्िरवेयर पहहल ेनै रोल िररएको हुनु पनेछ। रयाप निररएको 
स्ट्रहरू/टूथवपक्स घनषेगित छन।् 

 यहद उत्पादनहरूलाई सफाई िदाक वा फ्रकटाणुनासन िदाक सामग्रीहरू/यन्त्रहरूलाई हानी हुन्छ वा िराब 
हुन्छ, प्रयोिहरूबीच प्रयोि िनकका लागि हातको सरसफाई स्टेसनहरू स्थावपत िनुकहोस ्र/वा 
डडस्पोजेबल पञ्जाहरू प्रदान िनुकहोस ्र/वा त्यस्तो यन्त्र प्रयोि िने कमकचारीहरूको सङ््या सीभमत 
पानुकहोस।् 

 
भसफाररस िररएका सवोत्तम अभ्यासहरू 

 भसफ्टहरू चभलरहेका बेला कमकचारीहरूलाई कपडा फेनक वा एकअकाकको कायक स्टेसनमा प्रवेर् िनक 
दरुुत्साहहत िनुकहोस,् जबसम्म उनीहरू उपयुक्त रूपमा सफाई र/वा फ्रकटाणुनासन िदैनन।् 

 स्पर्क-रहहत हात ेस्याघनटाइजर डडस्पेन्सरहरू प्रोत्साहहत िररन्छ।  
 अघतगथहरूलाई एक-प्रयोि, कािज, डडस्पोजेबल मेनस प्रदान िनुकहोस ्वा जहा ँसम्िव हुन्छ, मेनस 

सेतो बोडक/चक बोडक/टेभलभिजन/प्रोजेक्टरमा प्रदभर्कत िनुकहोस।्  
 जहा ँसम्िव हुन्छ, ग्राहकहरूलाई मेनस अनलाइन हेनक प्रोत्साहहत िनुकहोस ्(जस्त,ै उनीहरूको 

स्माटकफोनमा वा इलेक्ट्रोघनक उपकरणमा)। 
 
सञ्चार 
आदेर्हरू 

 आफूले राज्यले जारी िरेको उद्योि मािकदर्कनहरू समीक्षा िरेको तथा बुिेको र आफूले घतनको 
कायाकन्वयन िने प्रघतबद्िता िनक राज्यले तपाईँलाई आवश्यक िरेको छ।  

 रेस्टुरेन्ट भित्र र बाहहर कमकचारीहरू र प्याट्रनहरूका लागि स्पष्ट देखिने िरी पोस्ट िनुकहोस:्  
• स्थापनमा क्षमताको २५% हुने िरी प्याट्रनहरूको सङ््या; र  
• उल्लङ्िनहरू ररपोटक िनकका लागि फोन र टेक्स्ट नम्बर: उल्लङ्िनहरू देख्ने व्यन्क्तहरूले ती 

िटनाहरू 833-208-4160 मा फोन िरेर, वा “VIOLATION” (उल्लङ्िन) 855-904-5036 मा 
टेक्स्ट िरेर ररपोटक िनक सक्छन।्  



 

 घनदेर्न, ताभलम, सङ्केतहरू र जानकारी प्रदान िने अववरूद्ि ववगिका साथ कमकचारीहरू, िेन्डरहरू, 
र ग्राहकहरूका लागि एउटा सञ्चार योजना ववकभसत िनुकहोस।् 

 
भसफाररस िररएका सवोत्तम अभ्यासहरू 

 अडकरको प्रघतक्षा िरररहेका/बभसरहेका ग्राहकहरूसँि सञ्चार िनकका लागि श्रवण िोषणा, टेक्स्ट सन्देर् 
वा न्स्क्रनहरूमा सूचनाको प्रयोि िनुकहोस।्  

 
न्स्िननङ 
आदेर्हरू 

 स्थापनमा प्रवेर् िनुक अघि र प्रवेर् िरे लित्त ैस्टाफ तथा ग्राहकहरूलाई तापक्रम जाँच िनक आवश्यक 
िराउनुहोस।् कमकचारी वा प्याट्रन, १००°फा. िन्दा बढी तापक्रम िएको जो सुकै व्यन्क्तलाई प्रवेर् 
िनक हदनुहुने छैन। तापक्रमको जाँच अमेररकी समान अवसर रोजिार आयोि वा डडओएच 
मािकदर्कनहरू अनुसार िनुक पनेछ।  

 कमकचारी वा ग्राहक स्वास््य त्याङ्क (कुनै घनहदकष्ट व्यन्क्तको तापक्रम त्याङ्क) को रेकडक 
नराख्नुहोस,् तर माघनसहरूलाई न्स्क्रन िररएको पुन्ष्ट िनक रेकडक (जस्तै, पास/फेल, मुक्त/अमुक्त) िने 
राख्न सफ्रकन्छ।  

 मागथ उल्लेि िररएको आवश्यक तापक्रम जाचँमा थप, कमकचारीहरूको अघनवायक दैघनक स्वास््य 
न्स्क्रघनङ कायाकन्वयन िनुकहोस,् तथा, जहा ँव्यावहाररक हुन्छ िेन्डरहरूको पघन, तर त्यस्तो न्स्क्रघनङ 
ग्राहकहरू तथा डेभलिरर पसोनेलका लागि िने अघनवायक िररनु हँुदैन। 

 न्स्क्रघनङ िदाक कम्तीमा घनम्न बारे सोध्नुहोस:् (१) बबतकेा १४ हदनमा COVID-19 का लक्षणहरू , 
(२) बबतेका १४ हदनमा COVID-19 को घनदानात्मक परीक्षण, (३) बबतेका १४ हदनमा पुन्ष्ट िररएको 
वा संहदग्ि COVID-19 केससँि नन्जकको सम्पकक , र/वा (४) बबतेका १४ हदन भित्र २४ िण्टा वा 
बढीका लागि COVID-19 को पयाकप्त सामुदाघयक प्रसारण िएको राज्यमा यात्रा।  

 COVID-19 को पयाकप्त प्रसारण िएका राज्यहरू र क्वारेन्टाइनका आवश्यकताहरू बारे अद्यावगिक 
जानकारीका लागि डडओएच यात्रा एडिाइजरी को सन्दिक भलनुहोस।्  

 न्स्क्रघनङमा COVID-19 का लक्षणहरूका लागि सकारात्मक देखिने व्यन्क्तलाई पररसरमा प्रवेर् िनक 
हदनुहुनेछैन।  

 सम्पूणक प्रश्नावलीहरूको समीक्षा िररसफ्रकएको प्रमाखणत िनक र व्यन्क्तहरूलाई पघछ उनीहरूल े
लक्षणहरू अनुिव िरे सूचीत िनकका लागि एउटा केन्रीय सम्पकक  बबन्द ुघनिाकररत िनुकहोस।्  

 प्रत्येक ग्राहकहरूको पाटीबाट कम्तीमा एक जनालाई स्थापनमा प्रवेर् िताक साइन-इन (वा दरू साइन-
इनबाट पहहल ेनै) िनक लिाउनुहोस ्जसमा सम्पकक  टे्रभसङ प्रयासहरूमा प्रयोि िनकका लागि पूरा नाम, 
ठेिाना र फोन नम्बर प्रदान िररएको होस।् 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


 

भसफाररस िररएका सवोत्तम अभ्यासहरू 
 सम्िाववत रूपमा लक्षणात्मक व्यन्क्त पहहचान िनकका लागि िवनको प्रवेर्द्वारमा सम्पकक रहहत 

थमकल क्यामेराहरूको प्रयोि िनुकहोस ्र त्यस्तो कुनै व्यन्क्तलाई पघछको न्स्क्रघनङ पूरा िनक द्ववतीय 
न्स्क्रघनङ क्षते्रमा पठाउनुहोस।्  

 कमकचारीहरूलाई नन्जक रहेर िुलभमल हुन वा न्स्क्रघनङ िन्दा पहहल ेनै सन्न्नकट सम्पकक  िनक 
नहदनुहोस।्  

 जाँचकताकहरूलाई रोजिारदाताले पहहचान िरेको व्यन्क्तहरूद्वारा ताभलम हदनु पनेछ जो भसडडभस, 
डडओएच, र ओसा प्रोटोकलहरूसँि पररगचत होस।्  

 कमकचारीहरू र िने्डरहरू सहहत, प्रत्येक व्यन्क्तको एउटा लि व्यवन्स्थत राख्नुहोस,् जो कायकस्थल वा 
क्षेत्रका अन्य व्यन्क्तहरू (ग्राहकहरू र वपवपइसहहत िररएका डेभलिररहरू वा सम्पकक रहहत ववगिले 
िररएका बाहेक) सँि सन्न्नकट सम्पकक मा रहेका हुन्छन,् जसल ेिदाक कुनै व्यन्क्तलाई COVID-19 
घनदान िररएमा सबै सम्पकक हरूलाई पहहचान, टे्रस, र सूचीत िनक सफ्रकयोस।्  

 COVID-19 को संहदग्ि वा पुन्ष्ट िररएका वा COVID-19 िएको व्यन्क्तसँि सन्न्नकट सम्पकक  
िएका र काममा फफ्रकक न िोन्जरहेका कमकचारीहरूका लागि प्रोटोकलहरू तथा नीघतहरूका ववषयमा 
DOH मािकदर्कनको सन्दिक भलनुहोस।् 

 
 
NYC स्वास््य वविागले पररन्स्थनतहरू ववर्भसत हुुँदै जाुँदा भसिाररसहरू पररवतकन गनक सक्नेछ।     9.27.20 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

