
 

कोभिड-१९: पूजा स्थलहरूका लागि मािगदर्गन, अपडेट िरिएको ०५/२९/२०२०         

 1 

 

  

कोरोनाभाइरस रोग २०१९ 

कोभभड-१९- ड्राफ्ट 

 

 पूजा स्थलहरूका लागग मागगदर्गन 

 

तल प्रदान गररएको मागगदर्गन ड्राप्ट (पाण्डुभलपप) मागगदर्गन हो जसलाई पृष्ठपोषण याचना गनगका लागग पोस्ट गररएको हो। यो मागगदर्गन लागू 

भएको छैन।  
कोलोराडोवासीहरूलाई पषृ्ठपोषण यहााँ प्रदान गनग जुन ३, १२ मध्यान्ह सम्मको समय छ। 

 

महामािीको यस चिणमा धेिैजसो माननसहरूलाई सुिक्षित िाख्न ि िाइिसको प्रसािण िोक्नका लागि सबैिन्दा सुिक्षित विकल्प 

िनेको सेवाहरू अनलाइन प्रदान िनुग हो।  
 

कोभिड-१९ बाट िम्िीि बबिामी हुन सक्ने उच्च जोखिममा िहेकाहरू (६५ िर्ग िा सो िन्दा मागथका, फोक्सोका दीर्गकालीन 

बबिामी, मुटुको िम्िीि समस्या िएका, िोिप्रनतिोधक प्रणाली क्षिण िएका, धेिै मोटोपन िएका, मधुमेह िएका, कलेजोका 
िोिीहरू, डायालाइभसस ििाउने दीर्गकालीन भमिौलाको िोि िएका, आदद)ले अनलाइन विकल्पहरूको प्रयोि जािी िाख्न सर्क्त 

भसफारिस िरिन्छ।  
 

केही आध्यात्ममक आिश्यकताहरू अनलाइन कायगक्रमबाट मात्र पूिा िनग नसककने िएकाले, केही आध्यात्ममक िुरुहरूले जोखिम 

व्यिस्थापन िनग ि आफ्ना सेिाहरूको केही िाि िोल्ने ननणगय िनग सक्नेछन।् यस अिगधमा धाभमगक ि आध्यात्ममक जमर्टहरूमा 
उपत्स्थत हुन चाहनेहरूको स्िास््य सुििा िनगका लागि प्रदान िरिएको मािगदर्गन ि भसफारिसहरूको एउटा सूची तल ददइएको छ:  

 

न्यूनतम मागग-ननदेर्नहरू 

 

क्षमता सीमाहरू 

● भित्री: प्राथभमक पूजा स्थलमा अगधकतम ५०% िमतामा िा अगधकतम ५० जना, जुन कम हुन्छ मयही। सहायक किहरू 

प्रनत कि अगधकतम दस जनासम्मका लागि प्रयोि जािी िाख्न पाइनेछ। 
● बादहिी: विभिन्न र्िपरििािका समूहहरू कम्तीमा ६ कफट टाढा, स्थानीय िमता तहसम्म मात्र। 

 

र्ारीररक / सामाजजक पथृकीकरण 

  

● पाटीहरूद्िािा ििनमा प्रिेर् िदाग ि ननस्कँदा कम्तीमा ६ कफटको र्ािीरिक दिूी पालना िने कुिा सामेल िनुग पनेछ।  
“पाटी” िन्नाल ेसँिै बस्ने र्िपरििािका सदस्यहरू बुखिन्छ। 

● पूजा िहृमा बस्ने व्यिस्था यस्तो िरिनु पछग  कक व्यत्क्तहरू िा पाटीहरूका बीचमा प्रमयेक ददर्ामा कम्तीमा ६ कफटको दिूी 
कायम िाख्न सककयोस।् 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi9HlV0tyhBFkaxLR3WH8q6k50NcLWhHtTMTkNqJFg0Xf83A/viewform?usp=sf_link
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● आस्था समुदायहरूलाई र्ािीरिक पथृकीकिण समायोजना िनगका लागि अनतरिक्त सेिाहरू थप िनुगका साथै अनाितृ्तीकिण 

समयलाई न्यूनीकिण िनगका लागि सेिाहरू छोट्याउन प्रोमसादहत िरिन्छ।  
● पूजा िहृहरूमा र्ौचालयमा पथृकीकिण आिश्यकताहरूका लागि एउटा योजना हुन जरूिी छ (एक पटकमा एक व्यत्क्त िा 

प्रयोि िनग सककने स्टलहरू बीचका बहु स्टलहरू बन्द िने)। 
● सुविधाका धेिै ठूला किहरूलाई प्रयोि िनग सककनेछ जबसम्म प्रमयेक स्थानल ेसम्पूणग मािगदर्गनहरू पालना िनग सक्छन ्

तथा प्रमयेक किमा ४ भित्ता ि एउटा ढोका हुन्छ। यसलाई सम्पन्न िनगका लागि सेिा समयलाई अलि अिल िनग 
सककनेछ।  नेतृमिकतागहरूले पथृकीकिण आिश्यकताहरू, उपलब्ध र्ौचालयहरू, भिन्न प्रिेर्/ननकास द्िािहरू, ि समयम ै

सफा िने अभ्यासहरूको पालना िनुग पनेछ।  
 

मास्क 

 

● स्िास््य तथा िाताििणको कोलोिाडो वििािको मास्क/कपडाको अनुहाि आििणका लागि मािगदर्गन पालना िनुगहोस।् 
● परिसिमा िएका बेला स्टाफ, स्ियमस्ेिक, ि पूजा सेिामा उपत्स्थत सहिािीहरूले सबै समयमा मास्क लिाउनु पनेछ। २ 

िर्ग िा कमका बच्चाहरू, सास फेनग कदठनाइ हुनेहरू, िा सहयोि बबना मास्क फुकाल्न नसक्ने व्यत्क्तहरूले मास्क 

लिाउनु हुनेछैन।  
● आफूसँिै मास्क भलएि आउन नसक्ने आिन्तुकहरूका लागि आस्था िहृहरूमा अनतरिक्त मास्कहरू हुनु पनेछ।  

 
 
 

सफाई अभ्यासहरू 

 

●  स्िास््य तथा िाताििणको कोलोिाडो वििािका सफाइ मािगदर्गनहरू पालना िनुगहोस।् 
● सबै आस्था समुदायहरूले कुनै पनन जमर्ट हुनुिन्दा अनर्, जमर्टको अिगधमा, ि पनछ आफ्ना ििनहरू तयाि पादाग 

तपाईँको सुविधा सफाई ि ककटाणुनासनका लागि भसडडभसको मािगदर्गन  पालना िनुगहोस।्  
● र्ौचालयहरूलाई कम्तीमा प्रमयेक सेिाहरूको बीचमा सफाई िनुग पनेछ।  
● सेिाहरूबीचमा कुसी ि सतहरूमा िएको कुनै पनन धातु िा प्लात्स्टकलाई ककटाणुनासन िनुग पनेछ।  
● अनतरिक्त स्रोतहरू भसडडभस कोिोनािाइिस िोि २०१९ (कोभिड-१९) – आफ्नो समुदाय-ि-आस्था आधारित 

सङ्िठनहरूलाई कोिोनािाइिस िोि २०१९ का लागि तयाि बनाउनुहोस ् – मा प्राप्त िनग सककनेछ। 
 

सर्क्त भसफाररस गररएका मागग-ननदेर्नहरू 

 

पूवग-रजजस्रेसन 

 

● ददइने सेिाहरूिरि उपासकहरूको सङ््याबीच वितिण िनगका लागि कुनै पूिग-ित्जस्रेसन प्रणाली, सामाजीक सञ्जाल 

मञ्च, िा ननजी सन्देर् प्रयोि िनुगहोस ्(र्ािीरिक पथृकीकिणका मािगदर्गन अनुसाि)। 
● लिण त्स्क्रननङ िनगका लागि एउटै प्रोटोकल विकभसत िनुगहोस:् स्ि-रिपोदटगङ, स्िास््य सिेिण, िा स्थलित जाँच। 

लिण देखिएका जोसुकैले उपत्स्थत हुनुहुनेछैन। 
● हिेक सेिामा १०% िमता “दहँडेि आउने (िाक अप्स)” हरूका लागि िाख्नुहोस ्जससँि साइन अप िनगका लागि प्रविगधमा 

पहँुच छैन िा मयसको उपयोि कसिी िने उनीहरूलाई थाहा छैन। 

https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
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● ढोकामा अनतरिक्त सहिािीहरू कसले व्यिस्थापन िने हो विचाि िनुगहोस।्  
 

कमगचारीहरू र स्वयमस्ेवकहरू 

  

● आिमनपनछ सम्पूणग कमगचािी तथा स्ियमस्ेिकहरूको तापक्रम मापन िनुग पनेछ ि लिणहरूको जाँच िनुग पनेछ। १००.४ 

फा. िन्दा मागथ ज्ििो आएका िा कोभिड-१९ लिणहरू (िोकी, श्िासप्रश्िासको न्यूनता, ििाब िला, माांसपेसीमा पीडा, 
स्िाद िा िन्धको नयाँ िनत ि गचसो लािेको।) िएका जोसुकैले र्ि जानु पनेछ। नमुना त्स्क्रननङ फािाम।  

● मास्क ि पञ्जाहरू लिाउनु पनेछ।  
● स्याननटेसनमा ताभलम प्रदान िनुग पनेछ। यदद कसैलाई लिणहरू देखिए, कायगस्थल प्रकोप मािगदर्गन पालना िनुगहोस।् 

 

माननसहरूको चाल ननदेभर्त गने (प्रवेर्/ननकास ढोकाहरू) 

  

● कायगक्रम सुरु हँुदा ि अन्त हँुदा कमगचािीहरू िा स्ियमस्ेिकहरूले कहाँ दहड्ने ि बस्न तथा उभिनका लागि कुनकुन 

स्थानहरू उपलब्ध छन ्िनेि र्ािीरिक दिूी ननदेर्नहरू प्रदान िनुग पदगछ।  
● स्पष्ट सङ्केतहरूको पनन सर्क्त भसफारिस िरिन्छ। सङ्केतहरू उपासकहरूल ेबुझ्ने िार्ामा लिाइनु पनेछ।  
● उपत्स्थनत जनाउनेहरूले ननदेर्न िरिए अनुसाि सुविधामा प्रिेर् ि बदहिगमन िनुग पनेछ: र्ािीरिक पथृकीकिणका 

मािगदर्गनहरूको पालना िदै एक व्यत्क्त/परििाि एक पटकमा। 
● माननसहरूलाई कहाँ उभिने/प्रनतिा िने िनी सङ्केत ददन पूजा स्थलको िुइँ (एल्स), लबी, ि प्रिेर्देखि बादहिको िेत्रमा 

िुइँमा गचनो लिाउनुहोस।्   
● सेिा अनर्, सेिाको अिगधमा, ि पनछ कुनै पनन नत्जकको जमर्ट िा िीड निनुगहोस।्  
● प्रिेर् ि ननकासका लागि अलि अलि ढोका प्रयोि िनुगहोस।् यदद एउटा मात्र ढोका उपलब्ध छ िने, सेिाहरूको समयलाई 

विस्तारित पािेको सुननत्श्चत िनुगहोस ्जसले िदाग अको सेिा सुरु हुनु अनर् नै अनर्ल्लो सेिा पूिा िनग सककन्छ।  
● आफ्नो सेिामा प्रिेर् िनग ननदेभर्त िनुग अनर् माननसहरूले आआफ्ना कािहरूमा प्रनतिा िनुग पनेछ।  
● सेिाको अिगधिरि, आफ्नो र्िपरििािमा निएका सबै माननसहरूले एक अकागबीच कम्तीमा ६ कफटको दिूी कायम 

िाख्नुनेछ।   
● सेिाहरूपनछ माननसहरूले अरूबाट कम्तीमा ६ कफटको दिू कायम िा्दै सोिै आफ्ना िाहनहरूमा फककग नु पनेछ। 

 
 

“स्पर्गरहहत” अनुभव भसजगना गनुगहोस।् 
  

जहाँ सम्िि हुन्छ, पूजा िहृहरूलाई एउटा योजना ननमागण िनग प्रोमसादहत िरिन्छ जसल ेउपासकहरूलाई सम्पकग  सतहहरूको 
सम्पूणग सम्पकग बाट बच्ने अिसि ददन्छ।  
 

● ढोकाहरू:  सम्पूणग प्रकक्रयाको अिगधिरि ििनमा प्रिेर् िने िा भित्री ढोकाहरू कक िुला िाखिनु पछग  कक 

कमगचािीहरू/स्ियमस्ेिकहरूद्िािा िोल्ने/बन्द िने िरिनु पछग। 
● हाते स्याननटाइजर:  अिाडडको ढोका ि सुविधािरि स्पर्गिदहत हाते स्याननटाइजि िाख्नुहोस।् 
● अभभवादनकतागहरू:  अभििादनकतागहरू ि उपत्स्थतहरूले एकअकागबीच कम्तीमा ६ कफटको दिूी कायम िािेि अभििादन 

िनुग पनेछ ि हात भमलाउन िा कुनै व्यत्क्तित सम्पकग बाट बच्नु पनेछ।  

https://drive.google.com/file/d/1p6SStp1deNzVVjIgaL937f06jHWT9VDM/view
https://drive.google.com/file/d/107dLRAJaD4ZtNJGy8geSf0UvngesvKYd/view
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● ननर्ागररत उभभने कक्षः जहाँ सम्िि हुन्छ केही स्थानहरूलाई उपयुक्त र्ािीरिक पथृकीकिण (जसले िदाग कुसीहरू छुन ु

नपिोस)् सदहत सेिाको अिगधमा उभिन चाहनेहरूका लागि ननधागरित िनग सककन्छ।  
● कम्युननयनः आस्थाका नेतमृिकतागहरू ि उपत्स्थतहरूबीचको प्रमयि अन्तिकक्रया स्पर्ग-िदहत हुनु पनेछ। एकल रूपमा 

प्याकेज िरिएको कम्युननयन सबैिन्दा सुिक्षित विकल्प हो। जब कम्युननयनलाई एकल रूपमा प्याकेज िनग सककँदैन, 

आर्ीिागद ि प्राथगनाका बेला आनतथेय/बे्रडका लागि पात्र बन्द िरिएको हुनु पनेछ ि दवूर्त हुनु हुनेछैन। वितिण स्पर्ग-िदहत 

हुनुपनेछ। आम कपहरू उच्च जोखिममा हुन्छन ्ि नतनको प्रयोि िनुगहुनेछैन।  
● प्रसाद: प्रसादका बाकसहरू ि प्याकेटहरूलाई भित्तामा लिाइनुपनेछ िा पूजा स्थलको प्रिेर् िा ननकासमा स्थावपत िरिनु 

पछग  जसले िदाग उपत्स्थतहरूले प्रसाद ददँदा छुनु नपिोस।् उपत्स्थतहरूबीच बास्केटहरू िा प्लेटहरू पास िरिनु हुनेछैन।  
● स्तोत्र/र्ाभमगक पुस्तकहरू: यी िस्तुहरू हटाइनु पनेछ ि फोटोकपीहरू उपलब्ध ििाइनु पनेछ जसलाई एकल प्रयोिपनछ 

नष्ट िनग सककयोस।् सबैिन्दा िाम्रो अभ्यास चादहँ उपासकहरूल ेआफ्नै धाभमगक पुस्तिहरू भलएि आउनु ि/िा िीत, ग्रन्थ, 

भलटजी आददलाई प्रिेपण िनगका लागि प्रविगधको प्रयोि िनुग हुन्छ, जहाँ िौनतक प्रनतहरूको आिश्यकता पदैन, िा 
सेलफोनमा ती सामग्री प्राप्त हुने ििी भलङ्कहरू पनन प्रदान िनग सककन्छ। 

● र्ाभमगक वस्तुहरूसाँगको सम्पकग : पुनप्रागिम्िको यो चिणमा, धाभमगक िा आध्यात्ममक महत्ता िाख्ने िस्तुहरूसँि सामुदानयक 

सम्पकग  िाख्न पाइनेछैन।  
 

वक्ता/गायक/कोयरहरूको प्रस्तुनत 

  

● बोल्नु िा िाउनु अनर् िा पनछ मास्कहरू लिाउनु पनेछ।  
● िक्ता, उपदेर्क, प्रस्तुतकताग, ि िायकहरूले ननधागरित ६ कफटको र्ािीरिक दिूीिन्दा पयागप्त पनछ (२५-२७कफट) सनुग पनेछ 

जसले िदाग उनीहरू ि उपत्स्थतहरूको प्रथम लहिबीचको दिूीलाई अगधकतम बनाउन सककयोस।्  
● सामूदहक िायनमा िाइिसको एयिोसोलाइजेसनको ठूलो जोखिम िहेकाल ेयस्तो बेलामा िायन-मण्डलीको प्रयोि िरिनु 

हँुदैन ।  
 

बालबाभलका तथा युवा कायगक्रमहरू 

  

● यदद अभििािकहरू/स्याहािकतागहरूलाई आफूहरूले विभिन्न र्िपरििािका बालबाभलकाहरूबीच कम्तीमा ६ कफटको दिूी 
कायम िनग सक्ने आममविश्िास िा्छन ्िने बालबाभलका तथा युिाहरूले आफ्ना अभििािक(हरू)/स्याहािकताग(हरू)सँि 

धाभमगक सेिाहरूमा उपत्स्थनत जनाउन सक्छन।् 
● क्रस-जेनेिेसनल िाइिस प्रसािणको जोखिम न्यूनीकिण िनगका लागि ननददगष्ट सेिाहरू परििािहरूलाई प्रदान िरिनु पदगछ 

ि सोही अनुरूप प्रचाि िरिनुपदगछ।  
● बालबाभलकाहरूका लागि कायगक्रमहरू प्रदान िनग चाहने पूजा िहृहरूले पदहले नै प्रकाभर्त िरिएको बच्चास्याहाि 

केन्रहरूका लागि भसडडभसका सम्पूणग मािगदर्गनहरू पालन िने िमता प्रदर्गन िनग सिम हुनु पनेछ। 
● धाभमगक सेिाहरूदेखि बाहेक युिा कायगक्रमहरू पनन सञ्चालन िनग सककनेछ ति बादहिी बैठकका लागि सर्क्त भसफारिस 

िरिन्छ जहाँ सम्पूणगनतिबाट कम्तीमा ६ कफटको दिूी पालना िनग सककयोस,् ि सबै सहिािीहरूले मास्क लिाउन सकून।् ७ 

जना युिाहरूको पथृकीकिण मािगदर्गन पालना हेनगका लागि १ जना ियस्क भसफारिस िरिन्छ।  
● खाद्य र पेय: पूजा िहृमा कुनै िाना िा पेय प्रदान िरिनु हुनेछैन। प्रमयेक उपत्स्थतले कुनै िाना िा पेय ल्याउन हुनेछैन।  

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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भसफाररस/पववेचनका अन्य क्षेत्रहरू  

 

बाहहरी सेवाहरू 

 

● यदद यस प्रलेिमा सूचीकृत सम्पूणग लािूयोग्य मािगदर्गनहरू पालना िनग सककन्छ िने यी सेिाहरू सञ्चालन िनग 
सककन्छ। पाककग ङ लटदेखि बादहिी स्थलमा जानका लागि, र्ािीरिक पथृकीकिण का साथै कहाँ बस्ने/उभिने विर्यमा 
जानकािी ददँदै माननसहरूलाई ननदेभर्त िनगमा विर्ेर् ध्यान ददनु पनेछ।  

● कुसीहरू ि अन्य िस्तुहरू (छाता, आदद) को सािा प्रयोि न्यूनीकिण िनगका लागि अनतगथहरूले आफ्नै लन कुसी/कम्बल 

भलएि आउनु पनेछ।  
● यदद हँुदा पनन मास्क ि पाटीहरूबीच ६ कफटको दिूी कायम िनग आिश्यक छ। 
● बादहिी सेिा मािगदर्गनहरू पालना िनग सक्ने वििाह समािोहहरू िनग पाइनेछ।  

 

सुरक्षा  
 

● दिुागग्यिर्, र्णृा गििोहले महामािीको डिलाई वििेद प्रिद्गधन िनगका लागि प्रयोि ििेका छन ्– विर्ेर्िरि एभसयाली, 
यहूदी ि मुत्स्लम समुदायहरूमा। पुनप्रागिम्ि िने कुनै पनन योजना बनाउँदा यस्ता ककभसमका र्टनाहरूसम्बन्धी सचेत 

िएि मात्र बनाउनु पनेछ।  
 

मुजस्लम अपमाजगन 

 

● जहाँ सम्िि हुन्छ अपमाजगन मत्स्जदमा पुग्नु अनर् नै उपत्स्थतहरूको आिासमै ननजी तरिकाले सम्पन्न िनग भसफारिस 

िरिन्छ। यदद यो सम्िि छैन िने, स्टाफ िा स्ियमस्ेिकल ेधािाका ह्यान्डलहरू ि अन्य िस्तुहरू प्रमयेक प्रयोि पनछ 

सफा िनुग पनेछ।  
 

र्ाभमगक अध्ययनहरू, साना समूहहरू, र बैठकहरू 

 

● धाभमगक अध्ययनहरू, पुस्तक अध्ययनहरू, ि अन्य सामाना समूहहरूलाई अनलाइन मै िेट (बैठक) िनग सर्क्त 

प्रोमसादहत िरिन्छ।  
● स्टाफले उपयुक्त र्ािीरिक पथृकीकिण ि मास्कहरू सदहत धाभमगक सुविधामा सीभमत बैठकहरूका बािेमा विचाि िनग 

सक्छन।् जहाँ सम्िि हुन्छ यी समूहहरूलाई बादहिै िेट िनग ि उपयुक्त र्ािीरिक पथृकीकिण मािगदर्गन पालना िनग ि 
मास्कहरूको प्रयोि िनग प्रोमसादहत िरिन्छ।  

● धाभमगक सुविधाहरूले मागथ ददइएका सफाइ, चाल ि वपवपइ मािगदर्गनहरूको पालना िनग आिश्यक छ।  
 

खाद्य प्यान्रीहरू र अन्य सेवाहरू  

 

● यी कक्रयाकलापहरू धाभमगक सुविधामा सञ्चालन िनग सककनेछ यदद यस प्रलेिमा सूचीकृत सम्पूणग सान्दभिगक 

मािगदर्गनहरू पालना िरिन्छ ि विभर्ष्ट सेिा सुविधाहरूका लागि भसडडवपएचइ मािगदर्गनहरूहरू समेल पालना िरिन्छ 

िने। यी िस्तुहरूको वितिण िदाग र्ािीरिक पथृकीकिण मािगदर्गन, मास्क ि सफाई सदहत एउटा किमा जमर्ट १० िा 
कमको हुनु पनेछ।  

 



 

कोभिड-१९: पूजा स्थलहरूका लागि मािगदर्गन, अपडेट िरिएको ०५/२९/२०२०         

 6 

अन्य पपवत्र समारोहहरू  

 

प्रदान िरिएका अन्य सम्पूणग सेिाहरूमा जस्तो, यदद मागथका सम्पूणग मािगदर्गनहरू पूिा िनग सककन्छ िने, यी आयोजनाहरू िनग 
सककनेछ।  
 

अनतररक्त हटप्पणीहरू 

 

● कृपया नोट िनुगहोस,् यी भसफारिसहरू जुनका लागि ि सम्िितः जुलाईका लागि हुन,् ि यी ितगमान त्याङ्कमा आधारित 

छन।् 
● यदद आफ्नो समुदायमा प्रकोप िएको लािेमा पूजा िहृहरूले तुरुन्त स्िास््य वििािको मािगदर्गनको सन्दिग भलनु पनेछ। 
● यी भसफारिसहरूलाई ननमयहरूको उपेिा िनग िा कमी ननकाल्नका लागि निएि आफ्नो समुदाय तथा सिगसाधािणलाई 

सुिक्षित िाख्ने उपायका रूपमा भलनुहोस।् 
● आफ्नो सुविधामा कोभिड-१९ अनाितृ्तीकिणका विर्यमा दानयमिका लागि आफ्नो बीमा कम्पनीसँि सम्पकग  िनग ननत्श्चत 

िनुगहोस।्  
 
 
 
 


