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कोभिड-१९: वाहन चालकहरूका लागि सामान्य मािगदर्गन 

 
यस प्रलेखले गैर-आकस्मिक वाहन चालकहरूका लागग आफूहरू र आफूहरूका यात्रीहरूलाई सुरक्षित राख्न िद्दत 
गनन र कोभिड-१९ को प्रसारण कि गनन िद्दत गनन सािान्य िागनगर्नन र सुरिा सावधानीहरू प्रदान गदनछ। 
बिरािीहरूका लागग यातायात प्रदान गने िेडडकल सुववधाका ठेकेदारहरूल ेआफ्नो कम्पनीको िागनदर्ननहरू पालना 
गनुनपनेछ।  
 
कोभिड-१९ प्रसारण रोकथाम िनगका लागि यी चार प्रमुख कदमहरू सम्झिनुहोस:् 

• यदद बिरामी हुनुहुन्छ िने घरमै िस्नुहोस।् 
o कोभिड-१९ लिणहरूका लागग ध्यानपूवनक आफ्नो मवाम्यको अनुगिन गनुनहोस ्जमत ैखोकी, 

श्वासप्रश्वासको न्यूनता वा सास फेनन गाह्रो हुने, ज्वरो, गचसो अनुिव हुने, िाांसपेर्ीको पीडा, 
घााँटी दखुकेो वा मवाद वा गन्धको नयााँ ितत. यो सूची सम्पूणन सिावेसी होइन। अन्य कि आि 
लिणहरू ररपोटन गररएका छन,् जसिा वाकवाकी, उल्टी र पखाला सािेल छन।् ज्येष्ठ 
वयमकहरूले अलिल वा ददर्ाभ्रि देखाउन वा लड्न सक्छन।्  

o कुनै रु्ल्क बिनै कोभिड-१९ को परीिण गराउनुहोस।् परीिण मथल पत्ता लगाउनका लागग 
nyc.gov/covidtest हेनुनहोस।् 

o यदद तपाईँलाई कोभिड-१९ गथयो वा िएको हुनसक्ने गथयो िने, तलका सिै सत्य 
नहुन्जेलसम्ि घरिै िमनुहोस:् 

▪ तपाईँिा लिण सुरु िएदेखख कम्तीिा १४ ददन बितकेो छ, वा यदद लिण 
ववकभसत निए, तपाईँको सकारात्िक परीिणिाट १४ ददन बितेको छ। 

▪ टाइलेनोल वा आइिुप्रोफेन जमता ज्वरो घटाउने कुनै औषगध नभलइकन बितेका  
तीन ददन देखख तपाईँलाई ज्वरो आएको छैन। 

▪ तपाईँको सिग्र रोगिा सुधार आएको छ। 
o कोभिड-१९ िएका वा हुन सक्न ेकेही कािदारहरूल ेकाििा फर्कन नु अतघ न्यु योकन  राज्य 

(NYS) का आवश्यकताहरू अनुसार लािो सियका लागग प्रततिा गनुन पनेछ। 
 

• र्ारीररक पथृकीकरण कायम राख्नुहोस।् 
o जहााँसम्ि सम्िव हुन्छ आफू र अरूहरूिीच कम्तीिा ६ र्फटको दरूी राख्नुहोस।् 
o र्ारीररक दरूी भसजनना गननका लागग यात्रुहरूलाई िाहानको पतछ िमन अनुरोध गनुनहोस।् यदद 

वाहनिा पादटनसन छ िने, यात्रुहरूलाई िसाउनु अतघ पादटनसन िन्द गनुनहोस।् यदद वाहनिा 
पादटनसन छैन िने, वाहनको अतघल्लो र पतछल्लो िागिा पारदर्ी प्लास्मटक िाधा राख्ने िारे 
सोच्नुहोस।् सो िाधाल ेपछछ हेने ऐनालाई छेक्नु हुनेछैन। ट्याक्सी तथा भलिोस्जन आयोग (Taxi 
and Limousine Commission, TLC) ले लाइसेन्स प्रदान गरेका वाहनहरूका लागग, 
चालकहरूल ेपादटनसन मथावपत गननका लागग TLC िागनदर्ननको पालना गनुन पनेछ। 

 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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o एउटै पाटीिा िएका यात्रुहरूिात्र ओसारपसार गनुनहोस।् सािूदहक यात्रा (सेयडन वा पुल्ड राइड पतन 
ितनने) को अनुितत छैन (प्याराट्रास्न्जट वाहनहरूका लागग िाहेक)। 

o िादहरको ताजा हावा भित्र ल्याउनका लागग वाहनको िेन्ट प्रयोग गनुनहोस ्र झ्यालहरू तल 
पानुनहोस।् पुनसनञ्चार गररएको हावा ववकल्प प्रयोग गननिाट िच्नुहोस।् 

 
• अनुहारको आवरण लिाउने। 

o अनुहारको आवरण लगाउने। न्यु योकन  राज्यको कायनकारी आदेर् २०२.१८ ले चालकहरूलाई 
यात्रीहरू ओसारपसार गदान अनुहारको आवरण लगाउन आवश्यक गरेको छ। िडेडकल रूपिा सहन 
गनन सक्न ेदईु वषनिन्दा िागथ उिेर िएका सम्पूणन यात्रीहरूल ेपतन अनुहारको आवरण लगाउनु 
पनेछ। अनुहारको आवरण िारे िढी जानकारीका लागग, nyc.gov/health/coronavirus हेनुनहोस ्
र "FAQ About Face Coverings" (अनुहार आवरण िारे एफएक्यु) खोज्नुहोस।् 

 
• स्वस्थकर व्यम्क्ििि सरसफाई अभ्यास िनुगहोस।् 

o िारम्िार सािुन पानील ेकम्तीिा २० सेकेन्डका लागग हातहरू धुनुहोस,् ववर्ेष गरर पैसा वा कुनै 
यात्रुको झोलाको प्रिन्धन, िाथरूिको प्रयोग, भसाँगान फ्याक्ने काि, खोक्ने वा हाछयूाँ गने 
गरेपतछ। यदद सािुन र पानी उपलब्ध छैन िने, अल्कोहल आधाररत हाते मयातनटाइजर प्रयोग 
गनुनहोस।्  

o हाछयूाँ गदान वा खोक्दा आफ्नो िुख र नाक कुनै दटमयूले वा िाहुलाले छोप्नुहोस;् आफ्ना हातहरू 
प्रयोग नगनुनहोस।् 

o आफ्नो वाहनिा यात्रुहरूका लागग दटमयूहरू र हात ेमयातनटाइजर उपलब्ध गराउनुहोस।्  
o मपर्न-रदहत िुक्तानी ववकल्पहरू प्रोत्सादहत गनुनहोस।् नगद र के्रडडट काडनहरूको प्रिन्धन 

न्यूनीकरण गनुनहोस।् 
o नधोएका हातहरूले आफ्ना आाँखाहरू, नाक र िुख नछुनुहोस।्  
o हात नभिलाउनुहोस ्वा यात्रीहरूलाई पानीको िोतल, गि वा अन्य वमतुहरू प्रदान निनुगहोस।् 
 

• आफ्नो वाहनलाई छनयभमि रूपमा सफा र ककटाणुनासन िनुगहोस।् 
o यात्रुहरूले िारम्िार छुने सतहरू र वमतुहरूिा ववर्ेष ध्यान ददनुहोस ्जमतै – ढोकाको ह्यान्डल, 

झ्यालको िटन, ताला, िुक्तानी यन्त्र, आिन रेमट, भसटका कुसन, िकल र भसटिले्टहरू। आफूले 
िारम्िार छुने सतहहरू पतन पुछनुहोस,् जमतै स्मटयररङ स्ह्वल, रेडडयोका िटनहरू, टनन इस्न्डकेटर 
तथा कप होल्डरहरू। 

o पदहल ेदेखखने िैलो र टाटो हटाउनुहोस।् त्यसपतछ र्कटाणुहरू हटाउनका लागग सतहका लागग 
उपयुक्त तनयभित र्कनाणुनासक उत्पादन (उदाहरणका लागग स्ब्लच, पेरोक्साइड वा अल्कोहल 
आधाररत िहु-उपयोगी उत्पादनहरू) प्रयोग गनुनहोस।् सफा सतहहरूिा र्कटाणुनासकहरू सिैिन्दा 
प्रिावकारी हुन्छन।् सफाई र र्कटाणुनासक उत्पादनका लेिलहरू पढ्नुहोस ्र पालना गनुनहोस।्  

o सफाई र र्कटाणुनासन गदान नष्ट गनन भिल्न ेपञ्जाहरू वा अन्य कुनै उपयुक्त सुरिात्िक 
पोसाक लगाउनुहोस।् प्रयोग पतछ पञ्जाहरूलाई फोहोरिा फ्याल्नुहोस ्र सािुन पानील ेहात 
धुनुहोस ्वा सािुन पानी उपलब्ध निए अल्कोहल आधाररत हात ेमयातनटाइजर प्रयोग गनुनहोस।्  

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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o सफाई र र्कटाणुनासन गदान वाहनका ढोकाहरू खुला राख्नुहोस।्  
o यात्रुलाई चढाउनु अतघ सम्पूणन सतहहरू सुकुन्जेल पखखननुहोस।् 
o सफाई र र्कटाणुनासन िारे अततररक्त जानकारीका लागग nyc.gov/health/coronavirus 

हेनुनहोस ्र Guidance for Businesses (व्यवसायहरूका लागग िागनदर्नन) पषृ्ठिा General 
Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings (गैर-
मवाम्य मयाहार व्यवमथापनका लागग सािान्य सफाई तथा र्कटाणुनासनको सािान्य िागनदर्नन) 
खोज्नुहोस।् 

 
िथ्यलाई डरिाट छुट्याउनुहोस ्र लाञ्छनािाट सुरक्षा िनुगहोस ्

• जाततवाद र वविेद फैलाउनका लागग यो प्रकोप िहाना होइन। कुनै पतन यात्रुहरू वा प्रमताववत यात्रुहरूलाई 
जात, उत्पवत्त राष्ट्र वा अन्य पदहचानका आधारिा वविेद गनुन गैरकानुनी हो।  

• यदद तपाईँलाई आफ्नो जात, उत्पवत्त राष्ट्र, वा अन्य पदहचानका आधारिा उत्पीडडत वा वविेद गररएको 
छ िने, ३११ िा फोन गरी “human rights” (ह्युिन राइट्स) िनेर वा nyc.gov/cchr िा गएर 
“Report Discrimination" (वविेद ररपोटन गनुनहोस)् िा स्क्लक गरेर एनवाइभस िानव अगधकारिा 
सम्पकन  गनुनहोस।् 

 
आफ्नो र आफ्नो पररवारको हेरववचार िनुगहोस ्

• nyc.gov/nycwell एप लाइब्रेरी: अनलाइन मवाम्य र िावनात्िक कुर्लता औजारहरू। 
• एनवाइभस वेल: तन:रु्ल्क िानभसक मवाम्य सहयोग, छोटो परािर्न तथा रेफरलहरूका लागग २४/७ 

उपलब्ध। ८८८-६९२-९३५५ िा फोन गनुनहोस ्वा nyc.gov/nycwell िा अनलाइन च्याट गनुनहोस।्  
• एनवाइएस कोभिड-१९ िावनात्मक सहयोि हेल्पलाइन: सुन्न, सहयोग गनन र आवश्यक परे मयाहारका 

लागग रेफर गनन ताभलिप्राप्त प्रोफेसनलहरू उपलब्ध छन।् सप्ताहको कुनै पतन ददनिा बिहान ८ िज े
देखख अपरान्न १० िजे सम्ि ८४४-८६३-९३१४ िा फोन गनुनहोस।् 

• एनवाइभस हेल्थ+ अस्पिालहरू: आप्रवासन स्मथतत, वा िुक्तानी गने ििता जेसुकै िए तापतन, न्यु 
योकन वासीहरूलाई मयाहार प्रदान गदनछ। ८४४-६९२-४६९२ वा ३११ िा फोन गनुनहोस।्  

 
सूचीि रहनुहोस ्

• कोभिड-१९ जानकारीका लागग nyc.gov/health/coronavirus हेनुनहोस।्  
• ब्याक भसटिा िसेका यात्रुहरूका लागग जानकारी पोमट गनुनहोस।् पोमटरहरू र फ्लायरहरूका लागग 

nyc.gov/health/coronavirus हेनुनहोस।्  
• एनवाइभस सुचारू गनन अततररक्त िागनदर्ननका लागग nyc.gov/health/coronavirus हेनुनहोस ्र 

Guidance for Businesses (व्यवसायहरूका लागग िागनदर्नन) पषृ्ठिा जानुहोस।् 
 
एनवाइभस स्वास्थ्य वविािले पररम्स्थछिहरू ववकभसि हुुँदै जाुँदा भसफाररसहरू पररविगन िनग सक्नेछ।             6.29.20 
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