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न्य ुयोर्क  सहरमा बीच तथा पार्क हरूर्ो भ्रमण आफू र अरूलाई र्ोभिड-१९ 
बाट बचाउनुहोस ्

 
शारीररक रूपमा क्रियाशील रहनाल ेतपाईँको मस्ततष्क र शरीर तवतत हुन्छन।् ताजा हावाका लागि 
बाहहररने उपिम िर्ाा, हाल भैरहेको कोभभड-१९ महामारीको अवगिमा तपाईँल ेअततररक्त साविानीहरू 
अपनाउन जरुरी छ।  
 
तपाईँ आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि यहााँ केही सुझावहरू हर्इएका छन।् 
 
यदि तपाईँ आफू बबरामी िएर्ो अनुिव गिै हुनुहुन्छ िने घरमै बस्नुहोस।् पार्क  वा बीचततर नजानुहोस।्  

• कोभभड-१९ भएका मातनसहरूले थुपै्र क्रकभसमका लिणहरू ररपोर्ा िरेका छन।् यी लिणहरू 
भाइरसमा अनावतृ्त भएको र्इुा रे्खि १४ हर्नसम्म रे्खिन सक्छन।्  

• आम रूपमा ररपोर्ा िररएका लिणहरूमा तनम्न सामेल छन:्  
o िोकी 
o श्वासप्रश्वासको न्यूनता वा सास फेना 

िाह्रो हुने 
o ज्वरो 

o गिसो 
o माांसपेसीमा पीडा 
o िराब िला 
o तवार् वा िन्िको नयााँ ितत 

• कोभभड-१९ भएका वा हुन सक्न ेमातनसहरूल ेमनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूका लागि घरबार् 
बाहहर तनतकनु हुाँरै्न।  

• बढी जानकारीका लागि nyc.gov/health/coronavirus हेनुाहोस ्र “Symptoms and What to 
Do When Sick” (लिणहरू र बबरामी हुाँर्ा के िने) िोजी िनुाहोस।् 

 
आफ्नो घर नजजर्र्ा पार्क , बीच वा अन्य खुला क्षते्रहरूमा मात्र जानुहोस।् 

• लामो र्रूीको यात्राले तपाईँलाई कोभभड-१९ भएको व्यस्क्तसाँिको सम्पका मा आउने सम्भावना वदृ्गि 
िर्ाछ। यसले सावाजातनक यातायात र सडकहरूमा भीडभाड पतन बठाउाँछ। 

 
आफ्नो िरूी र्ायम गनुकहोस।् 

• आफू र अरूहरूबीि कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी कायम िनुाहोस।् यहर् तपाईँ त्यसो िना सक्नुहुन्न 
भने, त्यततो बीि वा पाका को िेत्रबार् हहाँडडहाल्नुहोस।् 
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अनुहारर्ो आवरण लगाउने। 
• अनुहारको आवरण एउर्ा सुरक्षित कािज हो वा बन्र्ना वा तकाफा जततो कपडा हो जसल ेतपाईँको 

नाक र मुि छोप्छ। अनुहारका आवरणहरू सािारण हुन्छन ्तर रोिको प्रसारण रोक्नका लागि 
महत्त्वपूणा हुन्छन।्  

• २ वर्ा भन्र्ा मागथका न्यु योका वासीहरूले घरबार् बाहहर तनतकाँ र्ा अनुहार आवरण लिाउन 
आवश्यक छ, यहर् उनीहरूल ेएकअकाा बीि कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी कायम िना सक्तैनन ्भने। 

• अनुहारको आवरणका ववर्यमा बढी जानकारीका लागि nyc.gov/facecoverings हेनुाहोस।् 
 
स्वस्थर्र व्यजततगत सरसफाई अभ्यास गनुकहोस।् 

• आफ्ना हातहरू साबुन र पानील ेकम्तीमा हरेक पल्र् २० सेकेन्डका लागि बारम्बार िुनुहोस ्वा 
साबुन र पानी उपलब्ि छैनन ्भने अल्कोहल-आिाररत हात ेतयातनर्ाइजर प्रयोि िनुाहोस।् 

• हाछयूाँ िर्ाा वा िोक्र्ा आफ्नो नाक र मुि हर्तयूले वा बाहुलाले छोप्नुहोस।् आफ्ना हातहरू प्रयोि 
निनुाहोस।् 

• हात नभमलाउनुहोस।्  
• ढोकाका नबहरू र ह्यान्डरेलहरू जतता बारम्बार छोइने सतहहरूको अनावश्यक सम्पका बार् 

बच्नुहोस।्  
• बढी जानकारीका लागि nyc.gov/health/coronavirus हेनुाहोस ्र “Prevention and Groups 

at Higher Risk” (रोकथाम र उच्ि जोखिम समूहहरू) िोज्नुहोस।् 
 

समूहमा जम्मा नहुनुहोस।् 
• घरपररवारका सर्तय बाहेक अरूसाँि जमघर् हुनबार् बच्नुहोस।् आफ्नो घरपररवाररे्खि बाहेकका 

मातनसहरूसाँि समय बबताउाँर्ा कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी कायम राख्नुहोस।् 
• बालबाभलकाहरूका लागि िले्न ेभमतत नराख्नुहोस।्  

 
सङ्गदित खेलरू्िमा िाग नभलनुहोस।् 

• सकर र बातकेर्बल जतता सामूहहक िेलहरूमा एकअकााबार् नस्जक रहनु पने हुन्छ, जसल े
कोभभड-१९ मा अनावतृ्त हुने जोखिम बढाउाँछ। 

 
एनवाइभस बीचहरूमा पौडी नखेल्नुहोस।् 

• हाल न्यु योका  सहर बीिहरू पौडीका लागि बन्र् रहेका छन।् हहाँड्न, र्ौडडन, र छोर्ो समयका 
लागि बतन पाइन्छ। 

 
बारम्बार सोधिन ेप्रश्नहरू  
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रे् एनवाइभस पार्क हरू खुला छन?् 
छन।् बढी जानकारीका लागि nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus 
हेनुाहोस।्  
 
रे् एनवाइभस बीचहरू खुला छन?् 
पौडीका लागि एनवाइभस बीिहरू हाल बन्र् िररएका छन।् हहाँड्न, र्ौडडन, र छोर्ो समयका लागि बतन 
पाइन्छ। सम्भव भए सम्म आफ्नो पररवारको सर्तय नभएको जोसुकैसाँि पतन कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी 
कायम िनुाहोस।् अनुहार आवरणहरू ल्याउनु पनेछ र अरूबार् कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी कायम िना 
नसकेका बेला लिाउनु पनेछ। वढी जानकारी भलनका लागि, nycgovparks.org/about/health-and-
safety-guide/coronavirus हेनुाहोस।्  
 
रे् न्यु योर्क  राज्य (एवाइएस) बीचहरू खुला छन?् 
एनवाइएसल ेएनवाइभस बाहहरका केही बीिहरू शुिबार, मे २२ का हर्न िुला राख्नछे। िैर-एनवाइभस 
बीिहरू ५०% िमता वा कममा र उच्ि सावािानीहरू सहहत सञ्िालन हुनेछन।् ववतततृ वववरणका लागि 
parks.ny.gov/covid19 हेनुाहोस।्  
 
रे् एनवाइभस पुलहरू खुला छन?् 
छैनन।् एनवाइभस र एनवाइएस सावाजातनक पुलहरू बन्र् रहेका छन।् 
 
रे् एनवाइभस खेलमिैानहरू खुला छन?् 
छैनन।् अको सूिना नहुन्जलेसम्मका लागि एनवाइभस िेलमैर्ानहरू बन्र् रहेका छन।् 
 
यदि बादहरी क्रियार्लापमा जााँिा सावकजातनर् यातायात प्रयोग गनुक पयो िने रे् गनुक पछक? 
सम्भव भएसम्म, आफ्नो घरबार् नस्जक रहेका पाका हरू र बीिहरूको भ्रमण िनुाहोस।् सबै क्रकभसमको 
यातायातका लागि, सामान्य कोभभड-१९ रोकथाम साविानीहरूको पालना िनुाहोस,् जततै अरूसाँि कम्तीमा 
६ क्रफर्को र्रूी कायम राख्ने, अनुहारको आवरण लिाउन,े र तवतथकर हातको सरसफाई अभ्यास िने। 
सामूहहक यात्रा (“सेयडा” वा “पुल्ड” राइड पतन भतनने) को अनुमतत छैन।  
 
रे् म पार्क मा बाबेतयु गनक सतछु? 
जमघर् र बाबेक्युइङ तनरे्ि िररएको छ, र गिभलङ िते्रहरू बन्र् िररएका छन।् आफ्नै िानेकुरा र पानीका 
साथसाथै साबुन पानी नभएका बेलामा प्रयोि िना हात ेतयातनर्ाइजर बोक्ने बारे वविार िनुाहोस।् ववतततृ 
वववरणका लागि nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus हेनुाहोस।् 
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रे् म पार्क मा र्सरत गनक सतछु? 
सक्नुहुन्छ। एनवाइभस पाका हरू हहाँड्न र कसरत िनाका लागि राम्रा तथानहरू हुन।् एक्लै वा घरपररवारका 
सर्तयसाँि कसरत िनुा ठीक हुाँर्ाहुाँरै्, सामूहहक िेल (जततै बातकेर्बल, फुर्बल, सफ्र्बल र सकर) िेल्न 
तनरे्ि िररएको छ। र्ौडडाँर्ा, हहाँड्र्ा वा साइस्क्लङ िर्ाा अरूबार् कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी कायम राख्ने सहहत 
शारीररक पथृकीकरण कायम िनुाहोस।्  
 
रे् म मेरो रु्रु्रलाई पार्क मा लैजान सतछु? 
सक्नुहुन्छ। एनवाइभस पाका हरू कुकुरहरू र घरपालुवा तवामीहरूका लागि ताजा हावा प्राप्त िना र कसरत 
िनाका लागि िुला छन।् सम्पूणा पट्र्ी (अफ-भलस) तनयमहरू लािू रहनेछन।् कुकुर डुलाउाँर्ा अरूबार् 
कम्तीमा ६ क्रफर्को र्रूी कायम राख्नुहोस।् अको सूिना नहुन्जेलसम्मका लागि सहरमा कुकुर र्ौड बन्र् 
िररएका छन।् ववतततृ वववरणका लागि, nycgovparks.org/about/health-and-safety-
guide/coronavirus हेनुाहोस ्। 

 
स्रोतहरू 

• एनवाइभस पाका  सेवाहरूमा बढी जानकारीका लागि, nycgovparks.org/about/health-and-
safety-guide/coronavirus हेनुाहोस।् 

• एनवाइएस पाका  सेवाहरूमा वढी जानकारी भलनका लागि parks.ny.gov/covid19 हेनुाहोस।्  
• पाका हरूको भ्रमण िर्ाा तथा मनोरञ्जनात्मक सुवविाहरूमा बढी मािार्शानका लागि,  

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/visitors.html हेनुाहोस।्  
 
 
एनवाइभस स्वास््य वविागले पररजस्थततहरू ववर्भसत हुाँिै जााँिा भसफाररसहरू पररवतकन गनक सतनेछ।    
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