
COVID-19 व्यवस ायक ा ल ा�ग स ुर� ा प्र�क्रय ाहरू 
कमनवेल्थमा काम गन� कमर्चार� र ग्राहकहरुलाई काम गनुर्होस ्। 

1स्वीकृत व्यवसायका ला�ग व्यिक्तगत-सचंालनहरू जार� 
रा� आवश्यकताहरू : 

2तपा�को स्थानमा कुन ैप�न खुद्रा सचंालनहरूको ला�ग 
अ�त�रक्त सरु�ा मागर्दशर्न 

स्वास्थ्य र सरसफाई 
• कमर्चार�हरूलाई संधै लगाउने ग�र मास्क प्रदान गनुर्होस ्। 
• भवनलाई �वशेष ग�र धेरै-छुने �ेत्रहरू लगातार सफा र क�टाणुमुक्त 

रा�ुहोस ्। 
• कमर्चार�हरूलाई साबुन र पानी, ह्याण्ड से�नटाइजर, र क�टाणुनाशक 

वाइपमा पहँुच भएको सु�निश्चत गनुर्होस ्। 
• लाई भन्नुहोस ्य�द कमर्चार�हरु �बरामी भएमा र घरमा बस्नपुरेमा 

उनीहरुल ेआफ्नो सुपरवाइजरलाई सु�चत गनुर्पछर् भनेर भन्नुहोस ्। 
सामािजक दरु� 
• ठूलो समूहहरूमा एकैपटक भवनमा प्रवेश गनर् वा छोड्नबाट रोक्नुहोस ्

। 
• साझा �ेत्रमा कामदारहरूको संख्या सी�मत गनुर्होस ्। 
• भचुर्वल बैठकहरू सञ्चालन गनुर्होस ्। व्यिक्तगत बैठकहरूको ला�ग, 

कमचार्र�हरूको संख्या 10 मा सी�मत गनुर्होस ्र छ �फटको दरू� कायम 
रा�ुहोस ्। 

• अनावश्यक आगन्तुकहरूलाई अनमु�त न�दनुहोस ्। 
य�द तपा�को भवनमा COVID-19 जो�खम भएमा 
• COVID-19 जो�खममा भएको कमर्चार�को ला�ग योजना स्थापना 

गनुर्होस,् जसमा भवनको सरसफाई र प्रभा�वत कमर्चार�हरूलाई 
सु�चत गनुर् समावेश छ । थप �ववरणको ला�ग pa.gov मा 
COVID-19 सुर�ा मागर्�नद�शन हेनुर्होस ्। 
◦ जो�खम भएको �ेत्रहरू सुर��त र सफा गनुर्होस ्। 
◦ प्रत्येक कमर्चार� भवनमा प्रवेश गनुर् अ�घ उनीहरूको तापक्रम 

�लनुहोस ्र 100.4°F वा बढ� तापक्रम भएकाहरूलाई घर 
पठाउनुहोस ्। 

◦ कमर्चार�हरूलाई ल�ण भएमा उनीहरूले आफ्नो सुपरभाइजरलाई 
सु�चत गनुर्पछर् र घरमा जानुपछर् वा रहनुपछर् । 

• �बरामी कमर्चार�हरुलाई CDC द्वारा �सफा�रश ग�रएको घरमा 
आइसोलेसन �नद�शनको पालना गनर् सल्लाह �दनुहोस ्। 

• सम्भव भएसम्म अपोइन्टमेन्ट �लएर मात्र सवर्साधारणसँग व्यवहार 
गनुर्होस ्। 

• भवनको अ�धकतम कुल �मताको बढ�मा 50% मा भवन �भत्रका 
व्यिक्तहरूको संख्या सी�मत गनुर्होस ्। 

• सफा गनर् र पुनः स्टक गनर् पयार्प्त समय हुने ग�र व्यापा�रक 
समयलाई प�रमाजर्न गनुर्होस ्। 

• चेकआउट �ेत्रहरूमा क्या�सयर र ग्राहकहरूलाई अलग गनर् �शल्डहरू 
लगाउनुहोस ्। 

• डे�लभर� वा �पकअप �वकल्पहरू प्रदान गनुर्होस ्र अनलाइन अडर्र 
गनर्को ला�ग प्रोत्सा�हत गनुर्होस ्। 

• बढ� जो�खममा भएका व्यिक्तहरूलाई किम्तमा हप्ताको एकचोट�  
व्यवसायमा प्रयोग गनर्को ला�ग �न�दर्ष्ट समय तोक्नुहोस ्। 

• ग्राहकहरूलाई मास्क लगाउन वा अनुहार ढाक्न लगाउनुहोस ्। 
• प्रत्येक रिजस्टर छोडेर अक�मा चके आउट लेनहरू �स�मत गनुर्होस ्

र जीवाणुर�हत गनर्को ला�ग प्रत्येक घण्टा पालो फेनुर्होस ्। 
• कम स ेकम प्रत्येक घण्टा कामदारहरूको ला�ग हात धुने ब्रके 

बनाउनुहोस।् 
• ग्राहकले प्रयोग गनुर् अ�घ काटर् र ह्याण्ड टोकर�हरू पछु्नको ला�ग 

कमर्चार� खटाउनुहोस ्। 
3प्रश्न वा सरोकारहरू ? 

व्यवसायहरू 
स्वास्थ्य �वभागलाई 1-877-PA-HEALTH (1-877-724-3258) मा 
सम्पकर्  गनुर्होस ्। 

कमर्चार� वा ग्राहकहरू 
य�द तपा� आफ्नो कायर्स्थलमा असुर��त महसुस गनुर्हुन्छ भने, 
�नम्नमा गुनासो फाइल गनुर्होस ्: 
एक स्थानीय स्वास्थ्य �वभाग वा कानून कायार्न्वयन �नकाय । 
व्यावसा�यक सुर�ा र स्वास्थ्य प्रशासनलाइ OSHA.gov मा । 
PA स्वास्थ्य �वभागलाई health.pa.gov मा। 

COVID-19 को प्रसार रोक्नको ला�ग यी मह�वपूणर् तीन चरणहरू सम्झनुहोस ्

• अन्य व्यिक्तहरूसँग किम्तमा 6 �फटको दरु� कायम रा�ुहोस ्। 
• सकेसम्म किम्तमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले हात धुनुहोस,् 

वा य�द साबुन र पानी उपलब्ध नभएमा ह्याण्ड से�नटाइजर प्रयोग 
गनुर्होस ्। 

• खोक्दा वा हािच्छउं गदार् बाहुला कु�हनोले ढाक्नहुोस ्। 

• हात न�मलाउनुहोस ्। 
• धेरै छुन ेसतहका �ते्रहरू �नय�मत रूपमा सफा गनुर्होस ्। 
• �बरामी हँुदा, घरमा बस्नुहोस ्। 
• 10 जना भन्दा धेरै मा�नसहरूको समूहमा जम्मा नहुनुहोस ्। 

 
 
 
 
 

स ूचन ा 
कमनवेल्थमा व्यिक्तगत सञ्चालनहरू कायम रा�को ला�ग छनौट भएका सब ैव्यवसायहरूलाई, य�द गभनर्र र स्वास्थ्य स�चवको आदेश अन्तगर्त सञ्चालन 
गनर् अनुम�त �दइएमा, पेन्सल्भे�नया स्वास्थ्य �वभागद्वारा प्रका�शत मागर्�नद�शनलाई कडाईका साथ पालना गनुर्पन�छ, र यो सूचना र व्यवसायहरूका ला�ग 
COVID-19 का सुर�ा प्र�क्रयाहरूलाई प्रत्येक कायर्स्थल (भवन वा कायर्स्थल) मा स्पष्ट रूपमा प्रदशर्न गनुर्पन�छ । 
साथै, प्रत्येक व्यवसायले, प्रत्येक कायर्स्थल (भवन वा कायर्स्थल) को ला�ग, यी आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा कमर्चार� र उप-ठेकेदारहरूको प्रश्नहरूको जवाफ 
�दनको ला�ग एक महामार� सुर�ा अ�धकृत तोक्नुपन�छ । यो व्यवसायको वा कायर्स्थलको महामार� सुर�ा अ�धकृत हुनुहुन्छ : 
 
नाम  ______________________________  
नम्बर ______________________________ ईमेल ____________________________  
व्यवसायको मा�लक / संचालक / साइटको सुपरभाइजर / म्यानेजरको रूपमा, म स्वीकार गदर्छु र मा�थ उिल्ल�खत कुराहरू बुझेको र सहमत गदर्छु, र गभनर्र 
वा स्वास्थ्य स�चवको आदेशद्वारा संशोधन हुन सक्न ेग�र मेरो व्यवसाय / कायर्स्थलले यी आवश्यकताहरूको पालना गन�छ भनेर पुिष्ट गदर्छु । 
 

हस्ता�र _______________________________________________ �म�त _____________________________ 
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