कोभिड-१९ सामुदायिक स्वास््ि सङ्कटकालका बेला कसरी बाहिर सुरक्षित
िोजन गने

कोभिड-१९ हाम्रो समद
ु ायमा फैभिने क्रम जारी छ र तपाईँ घरबाहहर अरूहरूसँग जम्मा िएका जन
ु सक
ु ै बेिा

जोखिमहरू रहेका छन ्। हामी बाहहर िोजन गने जस्ता क्रक्रयाकिापहरूमा फक्रकिँदै गदाा, हामीले कोभिड-१९ को
प्रसारण रोकथाम गनाका िागग कदम चािीरहन आवश्यक छ।

बाहहर कसरी िोजन गने िन्ने ववषयमा ववचार गनाका िागग केही भमनट िगचानुहोस ् – आफूलाई, आफूसँग

िोजन गने डाइनरहरूलाई, र आफूहरूलाई सेवा दिने रे स्टुरे न्टका स्टाफलाई कसरी सुरक्षित राख्ने। एनवाइभसका
रे स्टुरे न्टहरूलाई सहयोग गनुह
ा ोस ् – तर सुरक्षित रूपमा गनह
ुा ोस ्!

यहद तपाईँिे बाहहर िोजन गने योजना बनाउँ दै हुनह
ु ु न्छ िने, कोभिड-१९ को प्रसारण जोखिमिाई न्यन
ू ीकरण
गनाका िागग तिका सझ
ा ोस ्।
ु ावहरूको पािना गनुह
▪ िहद तपाईँलाई सञ्चो िएन वा तपाईँ कोभिड-१९ जहटलतािरूको उच्च जोखिममा िुनि
ु ु न्छ िने घरमै
बस्नुिोस ्। यहद तपाईँ बबरामी हुँदा बाहहर जानुियो िने, तपाईँले अरूलाई बिरामी िनाउने जोखिम

▪

▪

मोल्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग अन्तर्निहीत स्वास््य समस्या छ िने, तपाईँ ६५ वर्ि वा माथिको हुनुहुन्छ िने,
आफूलाई सुरक्षित राख्नका लाथग घरमै िस्ने िारे ववचार गनुह
ि ोस ्।
आफ्नो पखििने समि सीभमत पानि
ुि ोस ्। अगिम आरिण गनह
ुा ोस ्, आफू जानु अर्घ अनलाइनमा मेन्यु
हे नह
ि ोस ्। यसो गनािले तपाईँको अनावत्त
ुि ोस ्, आफ्नो टे िलका लाथग पखििँिा नै िाना अडिर गनुह
ृ ीकरण हुने
मौका कम हुनेछ।
निाएको वा नपपएका बेला सबै समिमा अनुिारको आवरण लगाउनुिोस ्। सम्म्झनह
ु ोस ्, तपाईँमा

ििणहरू नदे खिएता पनन तपाईँिे कोभिड-१९ प्रसारण गना सक्नु हुन्छ। अनुहारको आवरण िगाउनािे
तपाईँ वररपररका माननसहरूिाई सुरक्षित राख्छ। अनुहारको आवरण स्वास््यका कारणिे सहन नसक्ने र २
▪

वषा मुननका बच्चाहरूिे सो िगाइरहनु पदै न।
दरू ी कािम राख्नुिोस ्! आफ्नो पाटीमा निएका डाइनरहरू र रे स्टुरे न्ट स्टाफबाट, सम्िव िएसम्म

कम्तीमा ६ फफटको िरू ीमा िस्नुहोस ्। िस्न वा शौचालय प्रयोग गनि प्रर्तिारत रहँिा िरू ी कायम राख्ने कुरामा
▪

सतकि रहनुहोस ्।
िातको स्वस्थ सरसफाई अभ्िास गनुि
ि ोस ्। प्रवेश गदाा, िानुिन्िा पदहला र रे स्टुरे न्टिाट िादहर र्नस्कँिा

हाते स्यार्नटाइजर प्रयोग गनुह
ि ोस ्। शौचालय प्रयोग गरे पर्छ आफ्ना हातहरू कम्तीमा २० सेकेन्डका लाथग
सािुन र पानीले धुनुहोस ्।

आफ्ना ग्रािकिरूका लागग जोखिम कम गनि, रे स्टुरे न्टहरूले पनि पररवर्ति गर्नु पनेछ। िसमा यनम्न
सामेल छन ्:
▪

भसफ्ट सरु
ु हुनि
ु न्दा अनघ आफ्ना स्टाफहरूिाई कोभिड-१९ का िागग म्स्क्रननङ गने र बबरामी िए घर
पठाउने।

Nepali

▪
▪
▪
▪
▪

डाइनरहरू र साथी स्टाफिाई सुरक्षित राख्नका िागग स्टाफिे अनुहारको आवरण िगाएको सुननम्श्चत गने।
डाइननङ टे बिहरूबीच स्थान वद्
ृ गि गने जसिे गदाा िोजन गने पाटीहरूबीच कम्तीमा ६ क्रफटको दरू ी
कायम गना सक्रकयोस ्।
माननसहरू एकअकााबाट ६ क्रफटको दरू ीमा रहे को सनु नम्श्चत गना टे प, सङ्केत वा अन्य थचन्हहरू लगाएर

साँघुरा स्िानहरू र पङ््तत र्नमािण हुने िेत्रहरू (जस्तै बाथरूम) मा शारीररक पि
ृ कीकरणको प्रवर्दिधन गन।ुि
प्रवेशद्वार नम्जक र नगद रम्जस्टरजस्ता िाहकका िेत्रमा हाते स्याननटाइजर राख्न।ु
फसेट, ढोकाका नि तिा काउन्टरहरूजस्ता िारम्िार छोइने सतरहरूको सफाई वर्द
ृ थध गन।ुि

िाञ्छनाववरूद्ि रिा गना सहहत, कोभिड-१९ का बारे मा प्रमुि जानकारीका िागग
nyc.gov/health/coronavirus हे नह
ुा ोस ्।

आफू नम्जक परीिण स्थि पत्ता िगाउनका िागग nyc.gov/covidtest हे नह
ुा ोस ् वा ३११ मा फोन गनह
ुा ोस ्।

एनवाइभस स्वास््ि पविागले पररस्स्थयतिरू पवकभसत िुुँदै जाुँदा भसफाररसिरू पररवतिन गनि सक्नेछ।
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