न्यु योर्क सहर पुनः खुल्दै : पत्राचार सञ्चालर्हरूलाई र्े जान्न आवश्यर् छ
एकपटक न्यू योकक सहर (NYC) ले मलहरू पुन: खोल्ने अनुमति दिने सार्कजतनक स्र्ास््य माइलस्टोनहरू
पूरा गरे पति, सञ्चालन गनक अनुमति दिइएका सबै आन्िररक, स्ट्स्िप र आउटलेट मलहरू पुन: खोल्न
सक्िन ्।

पुन: खोल्ने बारे प्रमख
ु प्रश्नहरूका जर्ाफहरूको लागग, कृपया "Reopening New York City: Frequently
Asked Questions" (न्यु योकक सहर पन
ु ः खल्
ु िै बारम्बार सोगिने प्रश्नहरू) पढ्नह
ु ोस ् । सबै प्रश्नहरू

सम्बस्ट्न्िि हुनेिैनन ् िर हामी आशा गिौं कक यसलाई िपाईंलाई नयााँ आर्श्यकिाहरू कायाकन्र्यन गनक
मद्िि गनेि। NYC स्र्ास््य वर्भाग र मानससक स्र्ास््यको COVID-19 व्यर्सायहरूको पष्ृ ठ मा

COVID-19 सार्कजतनक स्र्ास््य आपिकासलन समयको अर्गिमा सञ्चालनहरू पन
ु : खोल्न र कायम राख्नको
लागग अतिररक्ि जानकारी र उपकरणहरू िन ्।

अद्यार्गिकहरूको लागग nyc.gov/health/coronavirus जााँच गनुह
क ोस ् हामीले कोसभड-१९ िथा प्रसारण
न्यूनीकरण गने र न्यु योककर्ासीहरूलाई सुरक्षिि राख्ने सर्ोत्तम वर्गिका बारे मा बढी जान्िै गिाक, सहर र
राज्यका आर्श्यकिाहरू पररर्िकन हुन सक्िन ्।

COVID-19 संक्रमण रोक्नर्ो लागि चार मुख्य र्ायकहरू सम्झनुहोस ्:

• बिरामी हुनुहुन्छ भने, घरमै िस्नुहोस ्: िपाईं अत्यार्श्यक गचककत्सा स्याहार (कोसभड-१९ परीिण
सदहि) र्ा अन्य अत्यार्श्यक िै तनक कायकको लागग जानुपिाक बाहे क िपाईं बबरामी हुनुभएमा घरमै
बस्नुहोस ्।

• शारीररर् दरू ी: अको व्यस्ट्क्िबाट कम्िीमा 6 कफट टाढा बस्नुहोस ्।

• मास्र् लिाउनह
ु ोस ्: आफू र्ररपररकालाई सरु क्षिि राख्नह
ु ोस ्। िपाईँ लिणहरू बबनै सङ्क्रामक हुन
सक्नुहुन्ि र िपाईँले खोक्िा, हााँछयूाँ गिाक र्ा कुरा गिाक रोग फैलाउन सक्नुहुन्ि। अनुहारको आर्रणले
कोसभड-१९ को प्रसारण रोक्नका लागग मद्िि गिक ि।

• स्वास््यर्र हात सरसफाईर्ो िानी िसाल्नह
ु ोस ्: आफ्ना हािहरू बारम्बार साबन
ु पानीले बारम्बार

िुनुहोस ् र साबुन र पानी उपलब्ि नभएमा अल्कोहलमा आिाररि ह्याण्ड स्यातनटाइजरको प्रयोग

गनुह
क ोस ्; बारम्बार िोइने सिहहरूको तनयसमि सफाई गनह
ुक ोस ्; निोएका हािहरूले आफ्नो अनुहार
िुनबाट बच्नुहोस ्; खोक्िा र्ा हाछयूाँ गिाक आफ्नो बाहुलाले िोप्नुहोस ्, हािले होइन।

कमकचारीहरूलाई सरु क्षि राख्ने उत्कृष्ट िररका सम्भर् भएसम्म घरबाट कायक गने हुाँिा घरबाट सबै र्ा केही कायक
गनक सक्ने कमकचारीहरूलाई उक्ि कायक गनक अनुमति दिने वर्चार गनुह
क ोस ्।

Nepali

मैले र्ानूनी रूपमा मेरो व्यवसायलाई पुन: खोल्न र्े िनप
ुक छक ?
तपाईंले पन
ु : खोल्नु भन्दा अिाडिर्ा आवश्यर् चरणहरू
•
•

सुरिा योजना वर्कास गनह
ुक ोस ् र आफ्नो कायक स्थलमा पोस्ट गनह
ुक ोस ्।

न्यूयोकक राज्यका (NYS) मागकतनिे शनहरू पढ्नुहोस ् र अनुपालना पुस्ट्ष्ट गनह
ुक ोस ्। आफूले राज्यले जारी
गरे को उद्योग मागकिशकनहरू समीिा गरे को िथा बझ
े ो र आफूले तिनको कायाकन्र्यन गने
ु क
प्रतिबद्ििा गनक राज्यले िपाईंलाई आर्श्यक गरे को ि। िपाईंले पुस्ट्ष्टकरण फाराम
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

•

मा भनक सक्नुहुन्ि।

खाद्यान्न कोटहरू सभत्र अर्स्ट्स्थि बस्ने िेत्र र खाद्यान्न सेर्ा स्थापनाहरू खाद्यान्न सेर्ाहरूको
लागग NYS मागकतनिे शनहरू अनुसार सञ्चालन गनप
ुक िक । मलहरूमा भएका रे स्टुरे न्टहरूमा सर्क-

सािारणका लागग िुट्टै बाह्य प्रर्ेशद्र्ारा ि भने मात्र आउटडोर डाइतनङका लागग मात्र खोल्न
सककनेि।

पररस्स्ितत ववर्ससत हुुँदै िएमा NYC स्वास््य ववभािले ससफाररसहरू पररवतकन िनक सक्छ।
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