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पुनः खोल्ने मार्ग ननर्दे शन

र्वनगर केट ब्राउनको ओरे र्न पुनः खोल्ने मार्ग ननर्दे शनको खाकाले ओरे र्न बासीलाई आफ्नो समुर्दाय स्वस्थ राख्र्दै
आफ्नो सावगजननक नजवन र ब्यापार पुनः सुरु र्नग सहयोर् र्र्ग | खाकाले ओरे र्नवासीले सुरनित रही अनि बढ् न
अननवायग रुपमा र्नुग पने कायगहरु उल्लेख र्र्ग |
राज्य फेरी खुले सँर्ै यस र्दौरान हुन सक्ने खतरा बारे सम्झनु पनन जरूरी हुन्र् | हामी सबैले आफु र एक अकागलाई
सुरिा प्रर्दान र्नग सक्दो प्रयास र्नुग पर्ग | यनर्द हामीले यी कायगहरु र्यौं भने, हामीले आफ्नो सहकमी, नर्मेकी,
साथीहरु र पररवारका सर्दस्यहरुको नजवन रिा र्नग सकर्ौौं |

यी काययहरु हुन् :
•

नबरामी हुनुहुन्र् भने िरै बस्नुहोस |

•

कोनभड-१९ सँर् सौंसर्ग नहुन, बढी खतरामा रहेका माननसहरु (६० वर्ग भन्दा मानथका, वा थप स्वास्थ्य
समस्या भएका) स्वास्थ्य रहे को महसूस भए पनन िरै बस्नुपर्ग |

•

यनर्द सावगजननक स्थानमा तपाईमा रोर्को लिण र्दे खखयो भने (खोकी, ज्वोरो, सास फेनग र्ाहो हुने) तुरुन्त
िर फकगनुहोस र आफुलाई तत्कालै र्ु ट्टै राख्नुहोस | यनर्द तपाईलाई जाँचको आवश्यकता परे मा आफ्नो
स्वास्थ्य सेवा प्रर्दायकसँर् सम्पकग र्नुगहोस |

•

पटक पटक २० सेकेन्ड सम्म राम्रोसँर् हातको सरसफाई र्नुगहोस वा ह्यान्ड स्यननटाईजर प्रयोर्
र्नुगहोस(६०-९०% अल्कोहोल भएको)|

•

खोकी/ हत्छ्युलाई कुनहना वा नटस्युले र्ोप्नुहोस | यनर्द तपाई नटस्यु प्रयोर् र्नुगहुन्र् भने, त्यसलाई तत्कालै
फोहर फाल्ने भाँडोमा फाल्नुहोस र आफ्नो हात धुनुहोस |

•

आफ्नो मुहारलाई नर्ु नुहोस |

•

तपाई र तपाईसँर् नबस्ने माननसहरु बीचको भौनतक र्दूरी कखिमा ६ नफट बनाउनुहोस् |

•

सावगजननक स्थानमा कपडा, कर्ज वा १ पटक मात्र प्रयोर् र्नग नमल्ने मस्क प्रयोर् र्नुगहोस | जसै ओरे र्न
खुल्दै र् र ब्यापार र सावगजननक स्थानहरुमा लर्ाइएको बन्दे जहरु खुल्दै र्न्, तपाईलाई सौंधै अन्य
माननसहरुसँर् ६ नफटको र्दूरी राख्न र्ाहो हुनसकर् | कृपया ब्यापार, यातायात र सावगजननक स्थानहरुको
लानर् मस्क र मुख र्ोप्ने साधनहरुको सुझाव हेनुगहोस |

•

िरबाट ननजकै बस्नुहोस | बानहर रात नबताउने यात्रा सकेसम्म नर्नुगहोस र अन्य अनावश्यक यात्राहरु पनन
कम र्नुगहोस | यसमा आफ्नो समुर्दाय भन्दा बानहर नर्दनभर रमाइलो र्नग र्ररने यात्रा पनन पर्ग न | आफुलाई
आवश्यक सेवाहरु नलन सकेसम्म कम र्दूरी यात्रा र्नुगहोस; ग्रानमण िेत्रमा त्यहाँ का बानसन्दाले अत्यावश्यक
सेवा नलन धेरै र्दूरी तय र्नुग पने हुनसकर्, सहरी िेत्रमा भने सोनह सेवाको लानर् बानसन्दाहरुले केनह माइल
मात्र यात्रा र्रे पुग्र् |
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थप श्रोतहरु:
•

ब्यापार, यातायात र सावगजननक स्थानहरुको लानर् मस्क र मुख र्ोप्ने साधनहरुको सुझाव

•

ओ.एच.ए को रोजर्ारर्दाताहरुको लानर् मार्ग ननर्दे शन

पहुुँच : नवकलाौंर्ता भएका व्यखिहरु वा अौंग्रेजी बाहेक अन्य भार्ा बोल्ने माननसहरुका लानर् ओ.एच.एले
कार्जातहरु अन्य प्रकारले पनन नर्दन सकर् जस्तै अन्य भार्ाहरुमा, ठु लो अिरमा, ब्रेल नलनपमा वा तपाईले चाहेको
अन्य रूपमा | मावल मोरलेसलाई १-८४४-८८२-७८९९ मा, ७११ मा नट.नट.वाई मवगत वा
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us मा सम्पकगर्नुगहोस |
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