न्यु योर्क सहर पुनः खुल्दै : थोर् व्यापार व्यवसायहरूले र्े जान्न आवश्यर् छ
अब न्यु योर्क सहर (एनवाइसस) ले पहहलो चरण र्ो पन
ु ः खुला हुने गरी सामुदाययर् स्वास््य र्ोशेढुङ्गाहरू
प्राप्त गररसर्ेपयि, थोर् व्यापार व्यवसायहरू पुनः खल्
ु न सक्िन ्। नयााँ रूपमा पन
ु ः खुल्ने थोर् व्यापार
व्यवसायहरू र अत्यावश्यर् व्यवसायर्ा रूपमा हाल सञ्चालन भैरहे र्ा थोर् व्यापार व्यवसायहरूले नयााँ
आदे श पालना गनुक पनेि।

पन
ु ः खल्
ु ने बारे मा प्रमख
ु प्रश्नहरूको उत्तरका लागि कृपया “Reopening New York City: Frequently
Asked Questions” (न्यु योकक सहर पुनः खल्
ु ने: बारम्बार सोगिने प्रश्नहरू) पढ्नुहोस ्। सम्पूर्क प्रश्नहरू

आवासीय सम्पत्तत्तका त्तवषयमा सान्दर्भकक नहुन सक्छन ्, तर यसले तपाईँलाई नयााँ आवश्यकताहरू कायाकन्वयन
िनक मद्दत िछक भन्ने आशा हाम्रो रहे को छ। एनवाइर्स स्वास््य तथा मानर्सक स्वास््यको कोर्भड-१९
व्यवसाय पष्ृ ठमा कोर्भड-१९ सामुदाययक स्वास््य आपातकालका बेला सञ्चालनहरू पुनः खुल्न र कायम
राख्नका लागि अयतररक्त जानकारीहरू र औजारहरू रहेका छन ्।

अपडेटहरूका लागि nyc.gov/health/coronavirusमा क्क्लक िनुह
क ोस ्। हामीले कोर्भड-१९ तथा प्रसारर्

न्यन
ू ीकरर् िने र न्यु योककवासीहरूलाई सरु क्षित राख्ने सवोत्तम त्तवगिका बारे मा बढी जान्दै िदाक, सहर र
राज्यका आवश्यकताहरू पररवतकन हुन सक्छन ्।

कोभिड-१९ को प्रसारण रोकथामका लागि भलइने चारवटा प्रमुख कार्यहरू सम्झिनुहोस ्:
•
•
•

बिरामी िए घरमै िस्नुहोस ्: अत्यावश्यक मेडडकल स्याहार (कोर्भड-१९ परीिर् िराउन सहहत) वा
अन्य अत्यावश्यक दै यनकीहरूमा बाहहररने क्स्थयतमा बारे क बबरामी हुाँदा घरमै बस्नह
ु ोस ्।
शारीररक पथ
ृ कीकरण: अन्य मायनसहरूबाट कम्तीमा ६ फिटको दरू ीमा रहनुहोस ्।

अनह
ु ारको आवरण लिाउनह
ु ोस ्: आिू वररपररकालाई सरु क्षित राख्नह
ु ोस ्। तपाईँ लिर्हरू बबनै

सङ्क्रामक हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँले खोक्दा, हााँछयूाँ िदाक वा कुरा िदाक रोि िैलाउन सक्नुहुन्छ।
अनुहारको आवरर्ले कोर्भड-१९ को प्रसारर् रोक्नका लागि मद्दत िदक छ।
•

हातको स्वस्थ सरसफाई अभ्र्ास िनह
ुय ोस ्: आफ्ना हातहरू बारम्बार साबन
ु पानीले िन
ु ह
ु ोस ् र साबन
ु
र पानी उपलब्ि नभए अल्कोहल आिाररत हाते स्यायनटाइजर प्रयोि िनुह
क ोस ्; बारम्बार छोइने

सतहहरूको यनयर्मत सिाई िनुह
क ोस ्; निोएका हातहरूले आफ्नो अनुहार छुनबाट बच्नुहोस ्; खोक्दा
वा हाछयूाँ िदाक आफ्नो बाहुलाले छोप्नुहोस ्, हातले होइन।

तपाईँले तलर्ा र्दमहरू पालना गरे पयि आफ्नो र्ायकस्थल पन
ु ः खोल्न सक्ने भए तापयन, र्ोसभड-१९ र्ो

प्रसारण न्यूनीर्रण गने र र्मकचारीहरूलाई सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा राम्रो तररर्ा सम्भव भएसम्म घरबाटै गने
र्ामलाई यनरन्तरता हदनु हो। हामीले समलेर न्यु योर्क सहरमा र्ोसभड-१९ र्ो प्रसारण न्यूनीर्रण गनक
सक्िौँ।
Nepali

कानुनी रूपमा मेरो व्र्वसार् पुनः खुला िनयका लागि मैले के िनुय पर्य ?
तपाईँले पुन: खोल्नु अघघका आवश्र्क कदमहरू
•
•

एउटा सुरिा योजना त्तवकर्सत िनह
ुक ोस ् र आफ्नो कायकस्थलमा पोस्ट िनह
ुक ोस ्।

न्यु योकक राज्य (एनवाइएस) मािकदशकनहरू पढ्नह
ु ोस ् र अनप
ु ालनको प्रयतबद्िता जनाउनह
ु ोस ्। आिूले
राज्यले जारी िरे को उद्योि मािकदशकनहरू समीिा िरे को तथा बझ
ु ेको र आिूले यतनको कायाकन्वयन
िने प्रयतबद्िता िनक राज्यले तपाईँलाई आवश्यक िरे को छ। तपाईँले प्रयतिापालन िाराम भनक
सक्नुहुन्छ forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation।

एनवाइभस स्वास््र् वविािले पररम्स्थघतहरू ववकभसत हुुँदै जाुँदा भसफाररसहरू पररवतयन िनय सक्नेर्।
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