तपाईल
ं े �ूयोक� रा� स्थान िनधा��रत �ेत्रका प्रितब�ह� बारे के थाहा पाउनुपछ�
समुदायमा प्रसारणको िच�ालाई बढाउँ दै COVID-19 �ूयोक� िसटी (NYC) मा फैिलरहे को छ। �ूयोक� रा�
(NYS ) िभडभाड काय� पहल ले प्रसारण बिढरहे को �नाले रा��ारा पिहचान ग�रएका �ेत्रह�मा प्रितब�ह�
लगाउन आव�क �न्छ। �ेत्रह� प्र�ेक रङमा िभ� प्रितब�ह� भएका रातो, सु�ला रङको वा पहेल
ँ ो �न
सक्छन्।
मेिट� � जानकारी सिहत िभडभाड काय� पहल बारे र तपाईंको �वसायलाई रा��ारा "अ�ाव�क" मा
िनयु� ग�रएको छ िक छै न भ�े कुरा बारे थप जानकारीका लािग, NYS वेबसाइट मा जानुहोस्।

आफ्नो �ेत्र खो�को लािग, nyc.gov/covidzone मा जानुहोस्। कृपया नवीनतम िनयु��ह�का लािग यो
वेबसाइट िनयिमत �पमा हेनु�होस्।

तपाईंको काय��ेत्रका �वसाय पुनः खोल्ने आव�कताह� बारे थप जानकारीका
लािग, NYS �ूयोक� फरवाड� वेबसाइट हे नु�होस्। थप माग�दश�नका लािग, NYC
�ा� िवभाग र NYC �वसायका वेबसाइटह� हे नु�होस्।
�ूयोक� िसटीका िव�ालयह�का लािग थप माग�दश�नका लािग, िश�ा िवभाग र �ा�
िवभागका वेबसाइटह� हे नु�होस्।

सबै �ूयोक� वासीह�ले COVID-19 लाई फैलनबाट रो�मा म�त गन� केही सामा� कदमह� चाल्न स�ु�न्छ:
•

घरमा ब�े: तपाईं िबरामी �नु�न्छ वा तपाईंको हालैको COVID-19 परी�णको नितजा पोजेिटभ िन��एको छ,
COVID-19 भएको कसैसँग निजकको स�क�मा �नु��ो वा यात्रा ग�ररहनुभएको िथयो भने घरमा ब�ुहोस्।

•

तपाईं अ�ाव�क िचिक�ा सेवा र अ� अ�ाव�क कामह�का लािग घरबाट बािहर िन��न स�ु�न्छ।
भौितक दू री: फेस कभ�रङ लगाउनुभएको छ भनेपिन अ� मािनसह�बाट क�ीमा 6 िफट टाढा रहनुहोस्।
ठूला भेटघाटह�, िवशेषगरी घरिभत्र �ने भेटघाटमा नजानुहोस्।

•

मा� लगाउनुहोस्: आफू व�रप�रकालाई सुरि�त राख्नुहोस्। तपाईंलाई ल�णह� नदे �खएपिन तपाईं संक्रामक
�न स�ु�न्छ र तपाईंले खो�ा, हा��उँ गदा� , बो�ा वा सास फेदा� रोग फैलाउन स�ु�न्छ। (आफ्नो नाक र
मुख छोपेर) सही त�रकाले लगाउँ दा, फेस कभ�रङह�ले COVID-19 लाई फैलनबाट कम गछ� ।

•

�ा�कर हात सरसफाईको बानी बसाल्नुहोस्: आफ्ना हातह� बार�ार साबुन पानीले धुनुहोस् र साबुन र
पानी उपल� नभएमा �ा� सेिनटाइजर प्रयोग गनु�होस्; बार�ार छोइने सतहह� िनयिमत �पमा सफा
गनु�होस्; नधोएका हातह�ले आफ्नो अनुहार नछु नुहोस्; र खो�ा र हा��उँ गदा� आफ्नो पाखुराले छो�ुहोस्,
हातह�ले होइन।
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•

परी�ण गराउनुहोस्: आफू निजकै COVID-19 परी�ण गन� साइट खो�का लािग, nyc.gov/covidte s t मा
जानुहोस् वा 212-268-4319 मा फोन गनु�होस्। परी�ण NYC �ा� + अ�तालह� र NYC �ा�
िवभाग�ारा स�ालन ग�रएका सबै साइटह� सिहत धेरैजसो साइटमा िनःशु� उपल� गराइन्छ।

COVID-19 बारे सामा� जानकारीका लािग, nyc.gov/he a lth/corona virus मा जानुहोस्। रा�को COVID-19
प्रितिक्रया बारे अ�ाविधकह�का लािग, corona virus .he a lth.ny.gov मा जानुहोस्।
प�र�स्थित िवकिसत �ँदै गएमा �ूयोक� िसटीले िसफा�रसह� प�रवत�न गन� सक्छ।
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