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को�भड-19 प्रकोप आपतका�लन अव�धमा सन्चालन गनर् अनुम�त प्राप्त व्यवसायहरूको ला�ग 
कमर्चार� र आम-जनता को सरु�ा र स्वास्थ्य को स�ुनिश्चत गनर् मागर्�नद�शन 

उद्देश्य  
भाइरस जुन कोरोनाभाइरस 2019 रोग (“को�भड-19”) को कारण हो, त्यो सिजल ैप्रसा�रत हुन्छ, �वशेष गर� समूह से�टंग्स मा, र यो आवश्यक छ 
�क सावर्ज�नक स्वास्थ्य र सुर�ाको र�ाको ला�ग भाइरसको फैलावलाई घटाइयोस।् 

को�भड-19 संक्र�मत व्यिक्तहरूबाट प्रसा�रत हुन सक्छ, भले ह� �तनीहरू ए�सम्प्टोमे�टक छन ्वा उनीहरूका ल�णहरू हल्का छन,् जस्तै खोक�। यो 
भाइरस रहेको सतह वा वस्तुलाई छोएर र त्यसप�छ तपाइँको मुख, नाक वा आँखाहरू छुनाले प�न फै�लन सक्दछ। यो मागर्दशर्न कागजातले 
व्यवसायहरूलाई उनीहरूलाई व्यिक्तगत-अपरेसनहरू सञ्चालन गनर् �दइएको अनुम�त को हदसम्म को�भड-19 को प्रसारलाई सी�मत गनर्को 
ला�ग अनुसरण गन� पन� प्र�क्रयाहरू सम्बोधन गदर्छ। 

तल पूणर् छलफल भए बमोिजम, रातो चरण वा पह�लो चरणको रूपमा �डजाइन ग�रएका काउन्ट�हरुमा संचा�लत व्यवसायहरू यस मागर्�नद�शनको 
अधीनमा छन।् ह�रयो चरणमा �न�दर्ष्ट ग�रएका काउन्ट�हरूमा, यस मागर्�नद�शन अन्तगर्त रहेका आदेशहरू हटाइनेछ, र व्यवसायहरूलाई अब यो 
मागर्दशर्न अनुसरण गनर् आवश्यक पन� छैन। 

प�हलो र मुख्य कुरा, आफ्नो कामदारहरूको व्यिक्तगत टे�लवकर् को माध्यमबाट टाढाबाट सञ्चालन ग�ररहेका व्यवसायहरूल ेको�भड-19 को 
प्रसारलाई रोक्नको ला�ग टेलवकर्  गनर् जार� रा�ुपदर्छ जबसम्म घरमै रहन र व्यवसाय बन्द हुने आदेश पूणर् रूपमा हटाइदैन। यद्य�प, के�ह जीवन 
�नवार्ह सम्बिन्धत व्यवसायहरू जसल ेटेलवकर् को माध्यमबाट उनीहरूको व्यवसायको सब ैवा केह� भाग सन्चालनगनर् सक्दैनन,् �तनीहरुलाई 
व्यिक्तगत रुपमा सञ्चालनको ला�ग अनुम�त �दइएको छ, र के�ह गैर-जीवन �नवार्ह सम्बिन्धत व्यवसायहरूलाई घरमा बस्न र व्यापार बन्द 
आदेशमा केह� प्र�तबन्धहरू को खुकुलो पाद� उनीहरूको व्यिक्तगत रुपमा सञ्चालनहरू पुनःसुरु गनर् अनुम�त �दइएको छ। 

राष्ट्रमंडलका व्यवसायहरू जसलाई यो प्रकोप आपतकालको बखत व्यिक्तगत सञ्चालनहरू गनर् अनुम�त �दइन्छ उनीहरूले आफ्ना कमर्चार�हरू, 
उनीहरूका कामदारहरूको प�रवार र समग्रमा उनीहरूको समुदायको सुर�ाको ला�ग सावधानी अपनाउनु पदर्छ।  व्यवसायहरू जसलाई व्यिक्तगत 
संचालनहरू कायम रा�का ला�ग अनुम�त �दइन्छ �तनीहरू राज्यपाल र स�चवको गैर-जीवन �नवार्ह व्यवसाय बन्द गन� आदेश 
(प�रमािजर्त), ती आदेशहरुबाट को छुट, वा कुनै प�न प�छ लागू हुने आदेश वा राज्यपाल र स�चवबाट ती आदेशहरूमा हुने संशोधन अन्तगर्त 
सञ्चालन गनर् अनुम�त प्राप्त छन।् सब ैव्यवसायहरू (ती व्यवसायहरू स�हत जसका ब्यिक्तगत संचालनहरू मूल रूपमा बन्द �थए र प�छ पुनः 
खोल्न अनुम�त �दइएका छन)् जसल ेव्यिक्तगत संचालनहरू जार� राखेका छन,् उनीहरुले यस मागर्�नद�शनको समी�ा गनुर्पदर्छ र आफ्ना कमर्चार� 
र जनताको स्वास्थ्य र सुर�ा सु�निश्चत गनर् प्र�तबद्ध हुनुपदर्छ। 

व्यवसायहरुल ेलागू गन�पन� सावधानीहरू तलका कागजातहरूमा पूणर् रूपल ेउल्ले�खत ग�रएका छनः् 

1) सुर�ा उपायहरु �नमार्णको ला�ग प्रदान ग�रएको स्वास्थ्य स�चवको आदेश, अ�प्रल 5, 2020 मा जार�; 
2) व्यवसाय सुर�ा को उपायहरु को लागी प्रदान ग�रएको स्वास्थ्य स�चव को आदेश (कमर्चार� र ग्राहकहरु लाई सुर��त रा�), अ�प्रल 

15, 2020 मा जार�; 
3) �नमार्ण उद्योगलाई स्वास्थ्य �वभाग द्वारा जार� मागर्�नद�शर्न, अ�प्रल 19, 2020 मा जार�; 
4) �रयल स्टेट उद्योग लाई राज्य �वभाग द्वारा जार� मागर्�नद�शर्न, अ�प्रल 28, 2020 मा पुनः जार�; 
5) राज्यपाल द्वारा सवार� साधन कारोबार सम्बन्धी जार� मागर्�नद�शर्न, अ�प्रल 20, 2020 मा जार�; 
6) अन्य भ�वष्यमा लागू स्वास्थ्य �वभाग (DOH) र रोग �नयन्त्रण र रोकथामका केन्द्रहरू (CDC) का मागर्�नद�शर्न।  

यस मागर्�नद�शनको अ�धनमा रहेका व्यवसायहरू   
 
राष्ट्रमण्डलमा रहेका सब ैउद्योगहरू र अथर्व्यवस्थाको �ेत्रहरूमा रहेका सब ैव्यवसायहरू (गैर-नाफा मूलक संस्थाहरू स�हत), जसलाई 
व्यिक्तगत-रुपमा कारोबारहरु सञ्चालन गनर् अनुम�त �दइएको छ, राष्ट्रमण्डलका सब ैउद्योगहरू र अथर्व्यवस्थाको �ेत्रहरूका सब ैव्यवसायहरू 
(गैर-नाफा मूलक संस्थाहरू स�हत), जसलाई व्यिक्तगत-कारोबारहरू सञ्चालन गनर् अनुम�त �दइएको छ, यो मागर्�नद�शनको अधीनमा छन ्
जबसम्म �तनीहरू अन्यथा अ�धक कडाईका साथ छुट्टै उद्योग-�व�शष्ट मागर्दशर्न अन्तगर्त �व�नय�मत हँुदैनन।्  
उदाहरण को लागी, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु DOH को मागर्�नद�दशर्न द्वारा शा�सत छन ्जुन स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु र यसको HANs 
(स्वास्थ्य सतकर्  सन्जाल मागर्दशर्न) हरु लाई प्रदान ग�रएको छ।  
 

 

 

https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200405-SOH-Building-Safety-Measures.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200415-SOH-worker-safety-order.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200423-Construction-Industry-Guidance.pdf
https://www.dos.pa.gov/ProfessionalLicensing/BoardsCommissions/RealEstateCommission/Pages/default.aspx
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200420-COVID-19-Online-Vehicle-Transactions-Guidance.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Health%20Care.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/prep/PA-HAN/Pages/2020-HAN.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/prep/PA-HAN/Pages/2020-HAN.aspx
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व्यवसायहरूको ला�ग रातो-पह�लो-ह�रयो चरणहरूको महत्व 

राष्ट्रमंडलल ेगैर-जीवन �नवार्ह सम्बिन्धत व्यवसायहरू पुनः खोल्नको ला�ग �ेत्रीय र उद्योग-�व�शष्ट दृिष्टकोण को प्रयोग गद�छ। रातो चरणमा 
तो�कएका काउन्ट�हरूमा, व्यिक्तगत रुपमा कारोबारहरु संचालन गनर् को लागी अनुम�त �दइएका व्यवसायहरु यसप्रकार छनः् 1) ती  राज्यपाल र 
स�चवको गैर-जीवन �नवार्ह व्यवसाय बन्द गन� आदेश (प�रमािजर्त) अनुसार जीवन �नवार्ह व्यवसायको रूपमा सूचीबद्ध भएका, 2) 
सामुदा�यक र आ�थर्क �वकास �वभागका ती आदेशहरू बाट छुट प्राप्त गरेका, वा 3) ती व्यिक्तगत रुपमा कारोबार सञ्चालन गनर् प�छ जार� हुने 
उपयुक्त आदेश वा राज्यपाल र स�चवबाट ती आदेशहरूमा ग�रएका संशोधन बमोिजम अनुम�त �दइएको छ, �नम्न�ल�खत स�हत: 

a. �नमार्ण उद्योग; 
b. गाडी डीलर�शप; र 
c. घर जग्गा उद्योग । 

काउन्ट�हरूमा जुन पह�लो चरणको रूपमा तो�कएका छन,् सबै व्यवसायहरु, पेिन्सलभे�नया पुनः खोल्नको ला�ग राज्यपालको योजना र गभर्नर 
र स्वास्थ्य स�चव को आदेश मा �वशेष रूपमा समावेश नग�रएका शे्रणीहरूलाई बाहेक, व्यिक्तगत रुपमा कारोबार सञ्चालन गनर् अनुम�त छ, जब 
सम्म उनीहरू यो मागर्दशर्न को आवश्यकताहरु को कडा रुपमा पालन गदर्छन।् 

काउन्ट�हरूमा जुन ह�रयो चरणको रूपमा तो�कएका छन,् सब ैव्यवसायहरु (पहेलो चरणमा प्र�तबिन्धत वा �नषे�धत स�हत) लाई असी�मत रुपमा 
व्यिक्तगत कारोबार सञ्चालन गनर् अनुक�त हुन्छ जबसम्म व्यवसायहरूल ेCDC र स्वास्थ्य �वभागको मागर्�नद�शनहरू को अनुसरण गछर्न।् 

 
नी�त 
यो मागर्�नद�शनको अधीनमा रहेका सब ैव्यवसायहरूल ेको�भड-19 को रोकथाम वा कम गनर् सबैभन्दा असल तर�काले �डजाइन ग�रएको ढंगल े
सञ्चालन गन� कुरा सु�निश्चत गनुर् र व्यवसाय रहेको स्थान वा सेवा गन� स्थान को समुदायहरूको र उनीहरुको कमर्चार�को सुर�ा सु�निश्चत गनुर् यो 
प्रशासनको नी�त हो। सब ैव्यवसायहरु, ती व्यिक्तगत कारोबार कायम रा� अनुम�त प्राप्त प�न, ले व्यिक्तगत अन्त�क्रर् याको ला�ग अवसरहरूलाई 
न्यूनतम बनाउन प्रयास गन� पछर्  �कन�क त्यस्ता अन्त�क्रर् याहरूले को�भड-19 को प्रसारणको ला�ग बढ� अवसर प्रदान गदर्छ। व्यवसायहरूल े
व्यवसाय गनर् को लागी जब र जहा ँसम्भव सम्भव छ, सुदरू वा भचुर्अल �व�धहरू प्रयोग गन� पछर्। 

व्यवसायहरू जसल ेव्यिक्तगत रुपका कारोबारहरु र ग�त�व�धहरू संचालन गन�पन� हुन्छ, �कनभने �तनीहरूका कमर्चार�हरू टे�लवकर्  गनर् सक्दैनन,् 
�तनीहरुले यस मागर्�नद�शनको कडाईका साथ पालना गनुर् पछर्। थप रूपमा, व्यवसायहरू जसल ेव्यिक्तगत रुपमा कारोबारहरु राख्छन,् उनीहरूले 
आफ्ना कमर्चार� र ग्राहकहरुलाई उनीहरूको स्वास्थ्य र सुर�ा लाई संर�ण गनर् को लागी ग�रएका प्रयास र प्र�तबद्धता बारे सचेत गराउनु पछर्। 

राष्ट्रमंडलमा कामदारहरूको सुर�ा 

सब ैव्यवसायहरू जसल ेसम्पूणर् वा आं�शक रूपमा आफ्ना कमर्चार�हरूको व्यिक्तगत टे�लव�क� गको माध्यमबाट कारोबारहरू सञ्चालन गद� आएका 
छन,् उनीहरुले प्रत्येक ती कमर्चार�का ला�ग टेलवकर्  कारोबारहरू जार� रा�ु पछर्। 

व्यिक्तगत रुपमा व्यवसायमा सञ्चालन गन� सब ैव्यवसायहरूल े�नम्न गनुर्पदर्छः 

✓ उच्च-स्पशर् हुने �ेत्रहरू बारम्बार सफा र क�टाणुर�हत बनाउनुहोस ्र �नय�मत रूपमा भवन(हरु)को अन्य सब ै�ेत्रहरू सफा गनर् जार� 
रा�ुहोस;् 

✓ को�भड-19 को सम्भा�वत वा पुिष्ट ग�रएको मामला �सत ब्यापार उजागर भएको अवस्थामा गनुर्पन� योजनाको स्थापना र कायार्न्वयन 
गनुर्होस,् जसमा सा�मल छन:् 

o�नम्न उपायहरु द्वारा प्रभा�वत �ेत्रहरु लाई सुर��त र क�टाणुर�हत बनाउने: 
 

■ को�भड-19 को सम्भा�वत वा पुिष्ट ग�रएको व्यिक्तले भ्रमण गरेको �ेत्रहरू बन्द गन�; 
■ सो �ेत्रको हावाको सन्चार गराउन बा�हर� ढोका र झ्यालहरु खोल्ने र वायुसंचार पंखाहरूको प्रयोग गन�; 
■ प्रभा�वत �ेत्र सफा र क�टाणुशोधन गनुर् अ�घ किम्तमा २ घण्टा वा व्यावहा�रक भएसम्म सो भन्दा बढ� समय कुन�; 
■ सब ैसाझा �ेत्रहरू जस्तै कायार्लयहरु, बाथरूमहरु, �वश्राम कोठाहरु, साझा इलेक्ट्रो�नक उपकरण (ट्याबलेट, टच 

स्क्र�न, �कबोडर्, �रमोट कन्ट्रोल) र एट�एम मे�शन लाई सफा र क�टाणुशोधन गन�; 
o को�भड-19 को सम्भा�वत वा पुिष्ट ग�रएको व्यिक्तको साथ निजकको सम्पकर् मा (क�रब 6 �फट �भत्र क�रब 10 �मनेटको ला�ग) 

रहेका कमर्चार�हरू प�हचान गनुर्होस ्जो ल�णको सुरूवात हुनभन्दा 48 घन्टा अगा�ड दे�ख �बरामीलाई अलग ग�रदंासम्मको 
समयमा सम्पकर् मा रहेका �थए. 

 

https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/newsroom/all-non-life-sustaining-businesses-in-pennsylvania-to-close-physical-locations-as-of-8-pm-today-to-slow-spread-of-covid-19/
https://www.governor.pa.gov/process-to-reopen-pennsylvania/


05-04-2020 मा जार� ग�रएको, 05-06-2020 मा अिन्तम अपडेट गरएको 
3 

 

■ य�द कुनै कमर्चार� (जो निजकको सम्पकर् मा �थयो) ए�सम्प्टोमे�टक रहन्छ भने उक्त कमर्चार�ले CDC द्वारा 2020 
अ�प्रल 8 अन्त�रम मागर्�नद�शन मा जार� सं�दग्ध वा पुिष्ट ग�रएको को�भड-19 भएको व्यिक्त संग सम्पकर् मा 
आएका महत्वपूणर् पूवार्धार श्र�मकहरूको ला�ग सुर�ा अभ्यास कायार्न्वयन गनर्का ला�ग ग�रएको अभ्यासहरूको 
पालन गनुर्पछर्; 

■ य�द कायर् �दनमा कामदार �बरामी भयो भने, त्यस व्यिक्तलाई तुरुन्त घर पठाउनु पछर्। कमर्चार�को कायर्�ेत्रका 
सतहहरू सफा र क�टाणुर�हत बनाउनु पछर्। �बरामी कमर्चार�सँग ल�णको समयमा र ल�णहरू दे�खनुभन्दा 48 घण्टा 
अ�घ सम्पकर्  राखेका अन्य कमर्चार�हरूका बारे जानकार� संकलन ग�रनु पदर्छ। यस समयमा कमर्चार�को 6 �फट 
�भत्रको निजकको सम्पकर् को आएका कायर्स्थलका अन्य कमर्चार�हरूलाई प्रभा�वत मा�ननेछ; 

■ लागू हुने गोपनीयता कानूनको अनुरूप, व्यवसाय प�रसरमा को�भड-19 को कुनै प�न �ात संक्रमणंसँग निजकको 
सम्पकर् मा आएका कमर्चार�हरूलाई तुरुन्त सू�चत गनुर्होस ्

o कुनै कमर्चार�को व्यवसाय �ेत्रमा प्रवेश गनुर् अ�घ तापमान जाँच गनुर्होस ्र ती कमर्चार�हरूलाई घर पठाउनुहोस ्जसको एक 
तापमान धेरै छ वा 100.4 �डग्री फरेनहाइट वा उच्चको ज्वरो छ। तापक्रम जाँच गनर्का ला�ग प्र�त�ा गन� क्रममा कमर्चार�हरूले 
सामािजक दरू�को अभ्यास गन� कुराको सु�निश्चत गनुर्होस;् 

oकमर्चार�हरुलाई यो जानकार� गराउने �क ल�णहरू (जस्तै, ज्वरो, खोक�, वा सास फेनर् क�ठन) भएका कमर्चार�हरू ले उनीहरूको 
सुपरभाइजरलाई सू�चत गनुर् पछर्  र घरमै बस्नु पछर्; 

o �बरामी कमर्चार�हरूलाई सल्लाह �दने �क उनीहरुले CDC द्वारा �सफा�रश कदमहरूको अनुसरण गनुर्पछर्, साथै स्वास्थ्य सेवा 
प्रदायकहरू र राज्य र स्थानीय स्वास्थ्य �वभागहरूको परामशर् �लएर घरमा आइसोलेसन बन्द गन� CDC को मापदण्ड पूरा 
नभएसम्म कमर्चार�हरू काममा फ�कर् नु हँुदैन; 

oमा�थ उल्लेख गरे बमोिजम काममा नफक� का कामदारहरूलाई  भुक्तानी स�हतको �बदा �दनको ला�ग रोजगारदातालाई प्रोत्साहन 
ग�रन्छ। 

✓ ठूलो समूहहरूलाई प�रसरमा एकै समयमा प्रवेश गनर् वा छोड्न रोक्नका ला�ग कामदारहरूको कायर् सुरू हुने र स�कने समयहरु फरक-फरक   
पानुर्होस;् 

✓ कमर्चार� साझा �ेत्रहरूमा, जस्तै लकर कोठा वा �वश्राम कोठाहरू, ब्यिक्तहरूको संख्या सी�मत गनुर्होस ्र �निश्चत गनुर्होस ्�क यी �ेत्रहरू 
बारम्बार सफा ग�रन्छन;् 

✓ बैठकहरू र प्र�श�णहरू भचुर्अल उपकरणहरु माफर् त सञ्चालन गनुर्होस।् य�द कुनै बैठक व्यिक्तगत रूपमा आयोिजत हुनुपदर्छ भने, 
कमर्चार�हरूको संख्या 10 �भत्र सी�मत गनुर्होस,् र 6 �फटको सामािजक दरू� कायम गनुर्होस;् 

✓ सु�निश्चत गनुर्होस ्�क कमर्चार�हरूको हात धुन साबुन र पानी, हात से�नटाइजर र क�टाणुनाशक वाइप मा पहँुच पुगेको छ; 
✓ व्यवसाय को प�रसरमा कमर्चार�हरुलाई प्रयोग गनर्का ला�ग गैर-�च�कत्सा मास्क प्रदान गनुर्होस,् र कामको साइटमा मास्क लगाउन 

अ�नवायर् आवश्यकता बनाउनुहोस।् रोजगारदाताहरूले स्वास्थ्य �वभागको �नद�शन अनुसार कमर्चार�हरूले प्राप्त गरेका वा बनाएका 
मास्कहरू अनुमोदन गनर् सक्दछन;् 

✓ सु�निश्चत गनुर्होस ्�क यी प्रोटोकलहरू अनुसरण गनर् र प्रभावी रूपमा र सुर��त रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गनर् आफूसंग लागू भए 
बमोिजम पयार्प्त कमर्चार�हरू छन ्; 

✓ अनावश्यक आगन्तुकहरूलाई व्यवसायको प�रसरमा प्रवेश गनर् �नरुत्सा�हत गनुर्होस;् 
✓ यी प्र�क्रयाहरू सब ैकमर्चार�हरूलाई संचार गनुर्होस ्यो सु�निश्चत गनर्का ला�ग �क सबैलाई कसर� सुर��त रहने भन्ने जानकार� होस।्

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Stop-the-Spread.aspx
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कुनै प�न व्यवसाय जुन भवन वा अन्य प�रभा�षत �ेत्र �भत्र जनताको सेवा गदर्छ उसले मा�थको मागर्दशर्नको पालना गनुर्पदर्छ र तल सूचीकृत 
अ�त�रक्त सावधानीहरू अपनाउनु पछर् : 

✓ जहा ँसम्भव हुन्छ, व्यवसायहरूल ेजनताहरु संग अपोइन्टमेन्ट द्वारा मात्र ैव्यापार गनुर्पदर्छ; 
✓ अपोइन्टमेन्ट द्वारा मात्र सेवा सम्भव नभएको अवस्थामा, भवन �भत्रको मान्छेहरुको संख्यालाई कुनै प�न समय अ�धकतम 

उपिस्थ�तको 50% भन्दा ब�ढ नहुने ग�र सी�मत गनुर् पदर्छ; 
✓ व्यवसाय समय प�रवतर्न गनुर्होस ्ता�क सरसफाइ गनर् र पुनः सामान सन्चय गनर् पयार्प्त समय पुगोस;् 
✓ क्या�सयर र ग्राहकहरू लाई शार��रक रूपमा अलग गनर्का �निम्त दतार् वा चेकआउट �ेत्रहरूमा कवच वा अन्य अवरोधहरू स्थापना गनुर्होस ्

वा चेकआउट कमर्चार�हरु र ग्राहकहरू �बचको सामािजक दरू� सु�निश्चत गनर्का ला�ग अन्य उपायहरू �लनुहोस;् 
✓ डे�लभर� वा �पक-अप �वकल्पहरू प्रदान गरेर अनलाइन अडर्र गन� सु�वधाको प्रयोगलाई प्रोत्सा�हत गनुर्होस;् 
✓ उच्च जो�खम भएका व्यिक्तहरू, 65 बषर् भन्दा मा�थका स�हत, लाई प्रत्येक हप्तामा किम्तमा एक पटक व्यवसाय प्रयोग गनर् ला�ग एक 

�न�दर्ष्ट समय तोक्नुहोस;् 
✓ सब ैग्राहकहरूले प�रसरमा हँुदा मास्क लगाउन अ�नवायर् गनुर्होस।् ती व्यापारहरु, जसले औष�ध, मे�डकल आपू�तर् वा खाद्य 

सामाग्री को सेवा प्रदान गदर्छन ्उनीहरुले मास्क लगाउन नसक्ने ग्राहकहरूको ला�ग एक वैकिल्पक, सम्पकर्  र�हत,  सामान 
पुर् याउने माध्यम प्रदान गनुर्पदर्छ। 

O यद्य�प, व्यिक्तहरु जो �च�कत्सा अवस्थाका कारण मास्क लगाउन सक्दैनन,् (CDC �नद�शन अनुसार २ बषर् भन्दा 
कम उमेरका बच्चाहरु स�हत) उनीहरु प�रसर�भत्र प्रवेश गनर् सक्दछन ्र त्यस्तो �च�कत्सा अवस्थाको कागजात 
उपलब्ध गराउन आवश्यक हुनेछैन; 

✓ �व�भन्न चेक आउट लाइनहरू भएको व्यवसायहरूमा, कम वा प्रत्येक अक� रिजष्टर मात्र प्रयोग गनुर्होस।् प्रत्येक घण्टा प�छ, प�हले 
बन्द ग�रएका रिजस्टरहरूमा ग्राहक र कमर्चार�हरु घुमाउनुहोस।् प्रत्येक रोटेशन प�छ प�हलेका खुला रेिजस्टरहरू र वरपरको �ेत्र 
सफा गनुर्होस;् 

✓ कम से कम प्रत्येक घण्टा कमर्चार�हरूको ला�ग हात धुने �वश्रामको कायर्क्रम �नधार्�रत गनुर्होस;् र 
✓ ग्राहकल ेप्रयोग गनुर्भन्दा प�हले काटर्हरू र ह्यान्डबास्केटहरु पुछेर सफा गनर्का ला�ग कमर्चार� �नयुक्त गनुर्होस।् 

कुनै व्यवसायलाई व्यिक्तगत-रुपमा कारोबारहरु सञ्चालन गनर् आवश्यक छैन, र य�द व्यवसायले यो मागर्�नद�शन अनुसार त्यसो गनर् असमथर् छ 
भने त्यसो गनुर् हँुदैन। व्यिक्तगत रुपका कारोबारहरु सन्चालन गनर् अनुम�त �दइएको व्यवसायहरू जो यी आवश्यकताहरूको पालना गनर् असमथर् वा 
अ�नच्छुक छन,् ती व्यवसायहरूल ेग्राहकहरूलाई कबर्साइड डे�लभर� गनर् सक्दछन ्जबसम्म कडा सामािजक दरू� र अन्य शमन उपायहरू अनुसरण 
ग�रन्छ। 

सावर्ज�नक सेवा प्रदान गन� व्यवसायहरू जसमा स्वाभा�वक रूपमा ग्राहकहरूसँग निजकको सम्पकर्  समावेश हुन्छ, र त्यसैल ेसामािजक दरू� प्राप्त 
गनर् सक्दैनन,् लाई तबसम्म सम्म व्यिक्तगत रुपमा कारोबारहरु सन्चालन गनर् अनुम�त छैन जबसम्म त्यो व्यवसाय भएको काउन्ट� ह�रयो 
चरणमा प्रवेश गद�न, जब जब भवन सुर�ा र व्यवसाय सुर�ा आदेशहरु हटाइन्छन।् 

राज्य र स्थानीय सरकारहरू 

स्थानीय राजनी�तक इकाइहरूले गभनर्र र सेके्रटर� द्वारा माचर् 19, 2020 मा जार� गरेको व्यापार बन्द आदेश अन्तगर्त ब्यिक्तगत प्रकृ�तका 
कारोबार संचालन स्थ�गत गनर् स्पष्ट रुपमा आवश्यक �थएन। यद्य�प, उनीहरूलाई व्यावहा�रक हदसम्म व्यिक्तगत प्रकृ�तका कायर्वाह�मा कटौती 
गनर् र �वभाग र CDC द्वारा प्रदान ग�रएको को�भड-19 न्यूनीकरण मागर्�नद�शनको पालना गनर् सल्लाह �दइयो। त्यस्तै, स्थानीय राजनी�तक 
इकाइहरूले स�चवको भवन र व्यवसाय सुर�ा आदेशहरूको पालना गनर् आवश्यक छैन; यद्य�प, उनीहरूलाई व्यावहा�रक हदसम्म प्रोटोकलहरुको 
प्रारुप को कायार्न्वयन गनर् सल्लाह �दइन्छ। 

यद्य�प राष्ट्रमंडल एक व्यवसाय होईन जुन यो �नद�शनल ेसीधा समे�टएको छ, गभनर्र वुल्फल ेयहाँ उल्ले�खत अभ्यासहरू सम्भव भएसम्म अन्य 
रोजगारदाताहरू र राष्ट्रमंडलका कामदारहरूका ला�ग उदाहरणका रूपमा कायार्न्वयन गन� छनौट गनुर् भएको छ। 

स्थानीय राजनी�तक इकाइहरूले आफ्ना अ�धकारहरूको अभ्यास गनर् र कायार्न्वयन मागर्�नद�शन र �नद�शन जार� गनर् सव��म �ववेकको उपयोग 
गनुर्पदर्छ। त्यस्ता सब ै�नणर्यहरूले सावर्ज�नक स्वास्थ्य र सुर�ालाई उ�चत सन्तुलनमा रा�ुपदर्छ र मह�वपूणर् सेवाहरू र कायर्हरूको लगातार 
�वतरण हुने सु�निश्चत गनुर्पदर्छ। सरकार� कमर्चार� र ठेकेदारहरूले उनीहरूको सुप�रवे�कको �नद�शन अनुसार काम गनर् जार� रा�ु पछर्। 
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थप मागर्�नद�शन र सहयोग 

व्यवसायहरू जसलाई यो मागर्�नद�शर्न आफूलाई लागू हुन्छ �क हँुदैन भन्ने प्रश्नहरू छन ्स्वास्थ्य �वभागमा �दइएको नम्बरमा सम्पकर्  गनर् सक्दछन ्
1-877-PA-HEALTH (1-877-724-3258)   

बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू (FAQs) का उ�रहरू व्यावसाय सुर�ा आदेशको प्रयोग स�हत उपलब्ध छन।् यहाँ 

थप रूपमा, �नमार्ण उद्योग �व�शष्ट मागर्दशर्न सम्बिन्ध प्रायः सो�धने प्रश्नहरू (FAQs) का उ�रहरू उपलब्ध छन।् यहाँ 

ती व्यिक्तहरूको ला�ग मद्दत उपलब्ध छ जो उनीहरूको मान�सक वा भावनात्मक स्वास्थ्यसँग संघषर् ग�ररहेका छन ्वा �चिन्तत वा अत्य�धक 
तनावग्रस्त छन।् 741-741 मा PA टाइप गर� पठाएर संकट टेक्स्ट लाइन मा सम्पकर्  गनुर्होस।् 

प्रशासनल ेव्यवसायलाई सुर��त रूपमा पुनः सुरू गनर् आवश्यक सामग्रीको खर�द मा भएको क�ठनाईलाई बुझेको छ। य�द यी आवश्यक सुर�ा 
प्र�क्रयाहरू पूरा गनर् मास्कहरू र अन्य आपू�तर्हरू प�ा लगाउन सहयोग आवश्यक भएमा, कृपया DCED को व्यवसाय2व्यवसाय ईन्टरचेन्ज मा 
जानुहोस।् 

प्रवतर्न 

स�चवको भवन सुर�ा उपायहरू �नद�शन गन� स�चवको आदेश को कायार्न्वयन सोमबार, अ�प्रल 6, 2020 �बहान 12:00 बजे दे�ख सुरू भयो। 

व्यापार संर�ण आदेश को लागी सावर्ज�नक स्वास्थ्य सुर�ा उपायहरु को �नद�शन सम्बिन्ध स�चव को आदेश को कायार्न्वयन आइतवार, अ�प्रल 
19, 2020 मा 8:00 बजे राती दे�ख सुरु भयो। 

राज्यपालल े�नम्न�ल�खत राज्य एजेन्सीहरू र स्थानीय अ�धकार�हरूलाई कानूनको पूणर् हदसम्म को�भड-19 महामार� सम्बन्धी आदेशहरू लागू गनर् 
�नद�शन �दएका छन:् 

• स्वास्थ्य �वभाग; 
• कृ�ष �वभाग; 
• श्रम र उद्योग �वभाग; 
• पेिन्सलभे�नया राज्य पु�लस; 
• आफ्नो अ�धकार �ेत्र �भत्र बन्द आदेश लागू गनर् आफ्ना श्रोतहरू प्रयोग ग�ररहेका स्थानीय अ�धकार�हरू; 
• पेिन्सलभे�नया रक्सी �नयन्त्रण बोडर्। 

कानून प्रवतर्न अ�धकार�हरूले अनलाइन उपलब्ध प्रवतर्न मागर्दशर्नलाई अनुसरण गनुर् पछर्।  यहाँ 

य�द कमर्चार� वा ग्राहकहरू ले को�भड-19 सम्बिन्धत कायर्स्थलमा सम्भा�वत स्वास्थ्य र सुर�ा उल्लंघनको �रपोटर् गनर् चाहन्छन ्भने: 

1. स्थानीय स्वास्थ्य �वभाग वा कानून प्रवतर्न एजेन्सीसँग गुनासो पेश गनुर्होस।् 
2. यो  वेबफमर्  www.health.pa.gov. मा PA स्वास्थ्य �वभाग लाई बुझाउनुहोस ् 
3. OSHA मागर्�नद�शन को समी�ा गनुर्होस ्र, य�द उपयुक्त छ भने, OSHA.gov मा  गुनासो पेश गनुर्होस।् 

https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions/COVID-19%20Workplace%20Safety%20Questions.pdf
https://www.dli.pa.gov/Individuals/Labor-Management-Relations/bois/BOISFAQs/Pages/Construction-Guidance-COVID19.aspx
https://www.psp.pa.gov/Documents/Public%20Documents/Letter%20LEO%20Community.pdf
https://expressforms.pa.gov/apps/pa/doh/COVID-19-Complaint
http://www.health.pa.gov/
https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html
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को�भड-19 को प्रसार रोक्न का ला�ग अनुस्मारकहरुः सामािजक दरू� र अन्य आवश्यकताहरू  

जब व्यिक्तहरूलाई अनुम�त प्राप्त व्यिक्तगत ग�त�व�धहरू को सम्बन्धमा, अनुम�त प्राप्त आवश्यक यात्रा को ला�ग, वा यस नी�त बाट छूट को 
आधारमा आफ्नो �नवास स्थानहरू छोड्नुपदर्छ, स्वास्थ्य �वभागल ेव्यिक्तहरूलाई �नम्न�ल�खत सामािजक दरू� आवश्यकताहरूको पालना गनर् कडा 
प्रोत्साहन गदर्छः 

• अन्य व्यिक्तबाट किम्तमा छ �फटको दरू� कायम रा�ुहोस;् 

• सकेसम्म बारम्बार किम्तमा 20 सेकेन्डको ला�ग साबुन र पानील ेहात धुनुहोस,् वा साबुन र पानी उपलब्ध छैन भने ह्यान्ड से�नटाइजर 
प्रयोग गनुर्होस;् 

• खोक� वा हाच्छ्यँू रुमाल वा कु�हनो ले छोपेर गनुर्होस,् हातले होइन; हात न�मलाउनुहोस;् 

• �नय�मत रूपमा उच्च-सम्पकर्  सतह �ेत्रहरू सफा गनुर्होस;् 

• �बरामी हँुदा, घरमा बस्नुहोस;् 

• 25 भन्दा बढ� व्यिक्तहरू समूहमा भेला नगनुर्होस,् व्यवसाय बैठकहरू वा घटनाहरू स�हत। 

को�भड-19 को सरु�ा को बारे मा कमर्चार�हरु र व्यवसाय-स्थल मा िस्थत कुन ैप�न ग्राहकहरुसगं सञ्चारको लागी आवश्यकताहरु  

ब्यिक्तगत रुपमा कारोबारहरू सञ्चालन गन� वा जनतालाई सेवा �दने व्यवसाय ले उनीहरूको स्थापनामा व्यिक्तहरूलाई सुर��त रा� का कमर्चार� 
र ग्राहकहरूलाई राष्ट्रमण्डलल ेप्रदान गरेको मागर्�नद�शनका बारे सचेत गराउन आवश्यक छ। 
थप रूपमा, व्यवसायहरूल ेसावर्ज�नक रूपमा स्वास्थ्य सु�निश्चत गन� ग�र कारोबार संचालन गन� आफ्नो उ�रदा�यत्व स्वीकार गनुर् आवश्यक छ र 

व्यवसायहरूल ेउनीहरूको प�रसरमा “व्यवसायहरुको ला�ग को�भड-19 सुर�ा प्र�क्रयाहरू” युक्त फ्लायरलाई �प्रन्ट, हस्ता�र र पोष्ट गनुर्पदर्छ। 
फ्लायर को�भड-19 वेबपषृ्ठ को लागी संसाधन मा अविस्थत छ। व्यवसायहरूल ेहस्ता�र गर�एको फ्लायरलाई कमर्चार�को साझा ठाउँमा पोस्ट 
गनुर्पदर्छ र, य�द व्यवसाय सावर्ज�नक सेवा गदर्छ भने, व्यवसायल ेफ्ल्यायर लाई व्यापारको सावर्ज�नक प्रवेशद्वार (हरू) मा प्रमुख स्थान (हरू) मा 
पोस्ट गनुर् पदर्छ। 

नोट: राष्ट्रमंडलको को�भड-19 वेबपषृ्ठ को लागी संसाधन  ले फ्लायरको दईु संस्करणहरू प्रदान गदर्छ। एउटा कागजात हो जुन एउटा 
8.5x14-इंच  (कानूनी) कागजको टुक्रा मा छाप्न स�कन्छ। अक� कागजात हो जुन दइुटा8.5x11-इंच (अ�र) कागजको टुक्रामा छाप्न 
स�कन्छ। थप रूपमा, स्पे�नश अनुवादहरू प�न (दवु ै8.5x11-इंच संस्करण  र 8.5x14-इंच संस्करण) को�भड-19 वेबपषृ्ठ को लागी 
संसाधन  मा उपलब्ध छन।् व्यवसायल ेकुन संस्करण प्रयोग गन� छान्न सक्छ र आफ्नो स्थान (हरू) मा पोष्ट गनर् सक्छ। व्यापारले दबु ै
संस्करणहरू प्रयोग गनुर्पद�न। 

व्यवसायहरूल ेफ्लायरमा �दइएको स्थानमा हस्ता�र गनुर्पदर्छ। हस्ता�र एक स्वीकृ�त हो �क मा�लक वा प्रबन्धक को�भड-19 सुर�ा प्र�क्रयाहरू 
बारे सचेत छन ्र मागर्�नद�शर्न र प्र�क्रयाहरू पूरा गनर् आफ्नो उ�रदा�यत्व बुझ्दछन।् फ्लायर व्यवसायको कप�रेट अ�फसर, साइट प्रबन्धक, साइट 
फोरपसर्न, वा बराबर द्वारा हस्ता�र गनुर् पछर्। फ्लायरल ेव्यवसायको ला�ग एक ठाउँ प�न समावेश गदर्छ जहा ँकमर्चार� को “महामार� सुर�ा 
अ�धकार�”, वा व्यवसाय (�व�शष्ट कायर्स्थल) को को�भड-19 सुर�ा प्र�क्रयाहरू को इन्चाजर् व्यिक्त को संकेत गनर् स�कन्छ। हस्ता�र ग�रएको 
स्वीकृ�त र महामार� सुर�ा अ�धकार�को ओहदा राष्ट्रमडंलमा �फतार् गनुर् हँुदैन- यसलाई साधारणतया पोष्ट ग�रनुपछर् र स्थानीय कानून 
प्रवतर्नद्वारा अनुरोध ग�रएमा उपलब्ध हुनुपदर्छ। 

राष्ट्रमंडलल ेव्यवसायहरूलाई यो मागर्दशर्न वा फ्लायरलाई इलेक्ट्रो�नक रूपमा कमर्चार�हरूसँग साझा गनर् प्रोत्साहन गदर्छ।   
 
              
राष्ट्रमंडलमा सुर�ा प्र�त�क्रया योजना बुझाउन आवश्यक छैन। 

 

 

https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x14-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x11-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/Spanish-COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x11-1.pdf
https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/Spanish-COVID-19-Reopening-Businesses-Flyer-8-5x14-1.pdf
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
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थप जानकार� 

सबैभन्दा अप-टु-डेट, भरपद� जानकार�का ला�ग, कृपया पेिन्सल्भे�नया मा को�भड लाई प्र�तक्रयाको ला�ग जार� राष्ट्रमण्डल पेिन्सल्भे�नयाको 
वेबसाइटमा सन्दभर् गनर् जार� रा�ुहोस:्https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/. 

https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/
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