न्यु योकर् सहर पुनः खुल्दै : उत्पादन व्यवसायहरूले के जान्न आवश्यक छ
अब न्यु योकर् सहर (एनवाइ�स) ले प�हलो चरण को पन
ु ः खुला हुने गर� सामुदा�यक स्वास्थ्य कोशेढुङ्गाहरू
पूरा ग�रसकेप�छ, उत्पादन व्यवसाय पुनः खल्
ु न सक्छन ्। नयाँ रूपमा पुनः खल्
ु ने उत्पादन व्यवसायहरू तथा

अत्यावश्यक व्यवसायका रूपमा हाल सञ्चालन भैरहे का उत्पादन व्यवसायहरूले नयाँ आदे शहरूको पालना गनुर्
पन�छ।

पन
ु ः खल्
ु ने बारे मा प्रमख
ु प्रश्नहरूको उ�रका ला�ग कृपया “Reopening New York City: Frequently

Asked Questions” (न्यु योकर् सहर पुनः खल्
ु ने: बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू) पढ्नुहोस ्। सम्पूणर् प्रश्नहरू

आवासीय सम्प��का �वषयमा सान्द�भर्क नहुन सक्छन ्, तर यसले तपा�लाई नयाँ आवश्यकताहरू कायार्न्वयन
गनर् मद्दत गछर् भन्ने आशा हाम्रो रहे को छ। एनवाइ�स स्वास्थ्य तथा मान�सक स्वास्थ्यको को�भड-१९
व्यवसाय पष्ृ ठमा को�भड-१९ सामुदा�यक स्वास्थ्य आपातकालका बेला सञ्चालनहरू पुनः खुल्न र कायम
रा�का ला�ग अ�त�रक्त जानकार�हरू र औजारहरू रहेका छन ्।

र् ोस ्। हामीले को�भड-१९ तथा प्रसारण
अपडेटहरूका ला�ग nyc.gov/health/coronavirusमा िक्लक गनुह

न्यन
ू ीकरण गन� र न्यु योकर्वासीहरूलाई सरु ��त रा�े सव��म �व�धका बारे मा बढ� जान्दै गदार्, सहर र
राज्यका आवश्यकताहरू प�रवतर्न हुन सक्छन ्।

को�भड-१९ को प्रसारण रोकथामका ला�ग �लइने चारवटा प्रमुख कायर्हरू सिम्झनुहोस ्:
•
•
•

�बरामी भए घरमै बस्नुहोस ्: अत्यावश्यक मे�डकल स्याहार (को�भड-१९ पर��ण गराउन स�हत) वा
अन्य अत्यावश्यक दै �नक�हरूमा बा�ह�रने िस्थ�तमा बारे क �बरामी हुँदा घरमै बस्नह
ु ोस ्।
शार��रक पथ
ृ क�करण: अन्य मा�नसहरूबाट कम्तीमा ६ �फटको दरू �मा रहनुहोस ्।

अनह
ु ारको आवरण लगाउनह
ु ोस ्: आफू व�रप�रकालाई सरु ��त रा�ह
ु ोस ्। तपा� ल�णहरू �बनै

सङ्क्रामक हुन सक्नुहुन्छ र तपा�ले खोक्दा, हाँछ्यूँ गदार् वा कुरा गदार् रोग फैलाउन सक्नुहुन्छ।
अनुहारको आवरणले को�भड-१९ को प्रसारण रोक्नका ला�ग मद्दत गदर् छ।
•

हातको स्वस्थ सरसफाई अभ्यास गनुह
र् ोस ्: आफ्ना हातहरू बारम्बार साबन
ु पानीले धन
ु ह
ु ोस ् र साबन
ु
र पानी उपलब्ध नभए अल्कोहल आधा�रत हाते स्या�नटाइजर प्रयोग गनुह
र् ोस ्; बारम्बार छोइने

सतहहरूको �नय�मत सफाई गनुह
र् ोस ्; नधोएका हातहरूले आफ्नो अनुहार छुनबाट बच्नुहोस ्; खोक्दा
वा हाछ्यूँ गदार् आफ्नो बाहुलाले छोप्नुहोस ्, हातले होइन।

तपा�ले तलका कदमहरू पालना गरे प�छ आफ्नो कायर्स्थल पन
ु ः खोल्न सक्ने भए ताप�न, को�भड-१९ को

प्रसारण न्यूनीकरण गन� र कमर्चार�हरूलाई सुर��त रा�े सबैभन्दा राम्रो त�रका सम्भव भएसम्म घरबाटै गन�

कामलाई �नरन्तरता �दनु हो। हामीले �मलेर न्यु योकर् सहरमा को�भड-१९ को प्रसारण न्यूनीकरण गनर्
सक्छ�।
Nepali

कानुनी रूपमा मेरो व्यवसाय पुनः खुला गनर्का ला�ग मैले के गनुर् पछर् ?
तपा�ले पुन: खोल्नु अ�घका आवश्यक कदमहरू
•
•

एउटा सुर�ा योजना �वक�सत गनुह
र् ोस ् र आफ्नो कायर्स्थलमा पोस्ट गनुह
र् ोस ्।

न्यु योकर् राज्य (एनवाइएस) मागर्दशर्नहरू पढ्नह
ु ोस ् र अनप
ु ालनको प्र�तबद्धता जनाउनह
ु ोस ्। आफूले

राज्यले जार� गरे को उद्योग मागर्दशर्नहरू समी�ा गरे को तथा बझ
ु ेको र आफूले �तनको कायार्न्वयन

गन� प्र�तबद्धता गनर् राज्यले तपा�लाई आवश्यक गरे को छ। तपा�ले प्र�त�ापालन फाराम भनर्
सक्नुहुन्छ forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation।

एनवाइ�स स्वास्थ्य �वभागले प�रिस्थ�तहरू �वक�सत हुँदै जाँदा �सफा�रसहरू प�रवतर्न गनर् सक्नेछ।
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