
 

 

कोभिड-१९- ड्राफ्ट 

बाहिरी मनोरञ्जनका लागि मािगदर्गन 
तल प्रदान िररएको मािगदर्गन ड्राप्ट (पाण्डुभलपप) मािगदर्गन िो जसलाई पृष्ठपोषण याचना िनगका लागि पोस्ट िररएको िो। यो मािगदर्गन लािू िएको छैन।  
कोलोराडोवासीिरूलाई पषृ्ठपोषण यिााँ प्रदान िनग जुन ३, १२ मध्यान्ि सम्मको समय छ। 

 

बाहिरी मनोरञ्न / बाहिरी मािगदर्गक / भ्रमण/ आउटफिटरिरू 

कुनै पनन ककसिमको गैर-ननरे्दसित बाहिरी मनोरञ्जन १० जना िम्मको िमूिमा गनन िककन्छ, र स्थानीय नीनतिरूको पालना गनुन पने िुन्छ। 
गैर-ननरे्दसित उपकरण रेन्टलिरूले खुद्राबबक्री मागनर्दिननिरूको पालना गनुन पनेछ। 
माछा माने, िाइककङ गने, बाइक चलाउने, घोडचडी गने, क्यानोइङ गने, कायाककङ गने, उसिने प्याडल बोहटङ गने, एहटसि भ्रमणिरू, र पिाड चढ्ने 
१० जनािम्मको िमूिमा गनन िहिन्छ, र स्थानीय नीनतिरूको पालना गनुन पनेछ। 
नर्दी आउकिटरिरू, ऱ्याफ्टटङ, वा जीप भ्रमणिरू गनन िककन्छ यहर्द नाउ वा जीपिरूमा िुने पाटीिरू घरपररवारका िर्दस्यिरूम ैिीसमत रिन्छन,् र 

स्थानीय नीनतिरूको पालना गनुन पनेछ।  
ववकसित गररएका िट फ्स्िङिरूले बाहिरी पूलको मागनर्दिनन पालना गनुन पनेछ। 

िञ्चालकिरू मनोरञ्जनकतानिरू 

● र्दरूी कायम गनन अिुरक्षित िुने फ्स्थनतमा बािेक मनोरञ्जनकतानिरू र िाथी 
कमनचारीिरूबीच कम्तीमा ६ किटको र्दरूी कायम गनुनिोि।्  

● चढ्ने र उत्रने िञ्चालनिरू िएका बेला िबै िमयमा अनुिारको आवरण लगाउनुिोि।् 
जिााँ िुरक्षित िुन्छ, भ्रमण िञ्चालनका बेला अनुिारको आवरण लगाउनुिोि।्  

● िम्िव िएका बेला िमुर्दायिरूबीच कोसिड-१९ को ििारण 

रोकथाम गननका लागग आिूले भ्रमण गने िमुर्दायिरूका ककराना 
स्टोरिरू, ग्याि स्टेिनिरू आहर्दको ियोगबाट बच्नुिोि।् आटनो 
गिृ िमुर्दायमा खाद्य, पानी, ग्याि, र अन्य आवश्यक आपूनतन 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAVn5oJ-nk5xWH2iBdsQeSteZWFVjASyHZ5cbf4BCsWy0rEw/viewform?usp=sf_link


● कमनचारीिरूका लागग रै्दननक अनावतृ्तीकरण, लिण र तापक्रम जााँच िञ्चालन गनुनिोि ्

र लिणात्मक कमनचारीिरूलाई सिडडवपएचइ लिण ट्र्याकर मा रेिर गनुनिोि ्

(अनतररक्त मागनर्दिनन)।  
● कोसिड-१९ लिण िएको व्यफ्क्तिाँग नफ्जकको िम्पकन मा रिेको कमनचारीले १४ 

हर्दनिम्म र परीिण नगराई काममा आउनुिुनेछैन। 

● कोसिड-१९ लिण िर्दसिनत गने कमनचारीिरूले काममा आउनु िुनेछैन र परीिण गराउनु 

पनेछ।  
● काममा िुाँर्दा कोसिड-१९ का लिणिरू ववकसित गने कमनचारीिरूले तुरुन्तै आटनो 

िुपररवेिकलाई िूचीत गनुन पनेछ र उनीिरूलाई अरूबाट अलग गरी, घर पठाउनु पनेछ, 

र राज्य वा कम्पनी िियोग िेवाका लागग र परीिणका लागग रेिर गनुन पनेछ। 

● मञ्चन िञ्चालनिरू, जस्त ैग्रािक र्दतान र भ्रमण अन्त्यका िञ्चालनिरू, बाहिर 

िञ्चान गनुनिोि ्जिााँ सिन्न घरपररवारका िर्दस्यिरू एकअकानबाट कम्तीमा ६ किटको 
र्दरूीमा रिन्छन।् 

● िुववधासित्र माननििरूको िङ्ख्या एक पटकमा १० िन्र्दा कममा िीसमत पानुनिोि,् जुन 

अगधकतम ५०% उपफ्स्थनतमा िोि,् र पाटीिरूबीच ६ किटको र्दरूी कायम रिोि।् 
● पालना गररन ेराम्रो िरििाई र िरुिा उपायिरू रेखाङ्खककत गररएका िङ्खकेतिरू पोस्ट 

गनुनिोि।् िङ्खकेतिरू िफ्जलैिाँग बुझ्न िककन ेग्राकिक्िमा र ग्रािकिरूले बुझ्ने िाषामा 
िुनु पनेछ। (सिडडसि उर्दािरणिरू) 

● ग्रािकिरूलाई उनीिरूलाई किााँ िात धुने िो वा िात ेस्याननटाइजर ियोग गने िो िनी 
ननरे्दसित गरेर िात धुनका लागग िोत्िाहित गनुनिोि।्   

● िाना वािनिरू/क्राटट (जीपिरू, राटट) लाइन एक वा र्दईु घरपररवार एकाइमा िीसमत 

राखु्निोि,् जुन मागनननरे्दिक िहित र १० जना व्यफ्क्तिम्म िुनु पनेछ। (एउटा 
घरपररवार एकाइ एउटा पररवार वा िमूि िो जो पहिलेरे्दखखनै िाँगै बिेका छन ्वा िाँगै 
आइपुगेका छन।्)  

● िायोगगक िएिम्म भ्रमणका बेला िारीररक र्दरूी कायम र िोत्िािन गनुनिोि।्  
● ठूला वािनिरू/क्राटटिरू (रेल, ठूला नाउ) ले ववसिन्न घरपररवारका धेरै िर्दस्यिरू 

िुरक्षित राखु्निोि।् 
● िबै िमयमा अको घरपररवारका िर्दस्यिरूिाँग कम्तीमा ६ किटको 

िारीररक र्दरूी कायम राखु्निोि।्  
● र्दतान गर्दान, मञ्चन गर्दान, िाझा वािन िए कक्रयाकलापमा जााँर्दा वा 

आउाँर्दा एवम ्भ्रमण अन्त्य गरर उत्राँर्दा अनुिार आवरण 

लगाउनुिोि।्  

● भ्रमणमा जााँर्दा अनुिार आवरण लगाउने नलगाउने वा कस्तो 
ककसिमको लगाउने िन्ने बारेमा कम्पनीको मागनर्दिनन पालना 
गनुनिोि।् यात्रा गनुनअनघ स्थानीय ननयमनिरू िेनुनिोि।् 

● िातको िरििाई आपूनतनिरू (जस्त ैिात ेस्याननटाइजर) 

ल्याउनुिोि।् 

● यहर्द तपाईँ वा तपाईँको पाटीको कोिी बबरामी िए, घरमै बस्नुिोि ्र 

अफ्न्तम लिणिरू रे्दखखएको कम्तीमा १४ हर्दन पनछ आटनो भ्रमण 

पुनः बुक गनुनिोि।् 

https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms
https://covid19.colorado.gov/guidance-resources
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc


िमायोजन गनन िक्र्दा, ती घरपररवारिरूबीच उपयुक्त िारीररक र्दरूी (कम्तीमा ६ किट) 

रिने कुरा िुननफ्श्चत गनुनिोि।् 

● यातायात मागनर्दिनन (यात्रु बििरू र भ्यानिरूलाई ५०% िमतामा िीसमत राख्न,े 

वािनिरू ििा गने, चालकरे्दखख पछाडडको सिट ियोग गनन नहर्दने) को पालना गनुनिोि ्

वा मनरोञ्जकिरूलाई टे्रलिेड्ि वा गन्तव्यमा िेट्नुिोि।्  
● मनोरञ्जनकतानिरूले ियोग गरेका िम्पूणन उपकरणिरूका िाथिाथै अन्य 

मनोरञ्जनकतानिरूले ियोग गरेका उपकरणिरू ित्येक ियोगका बीचमा ककटाणुनािन 

गनुनिोि ्(पेडलिरू, वप.एि.डड.िरू, राटटिरू, जीप/बि/रेलका सिटिरू, स्याडलिरू, 

ह्यान्डलिरू/ह्यान्डलबारिरू िहित)।  (सिडडसि मागनर्दिनन) 

● िावा-बन्र्द वािनिरू र भ्रमणिरूका लागग, भ्रमणका बेला प्याट्रनिरूलाई ओिारपिार 

गर्दान वािनका झ्यालिरू िबै िमयमा खुला राखु्न पनेछ, तुिानी मौिममा िमेत 

(जबिम्म त्यो एउटा वािनमा एउटा पररवार िुाँरै्दन)।  
● खाना तयारी गने जस्ता ििायक िेवािरू बन्र्द गनुनिोि,् वा मान्छे-रे्दखख-मान्छेको 

िम्पकन  तथा िाझा वस्तुिरूिाँगको िम्पकन  न्यूनीकरण गननका लागग अभ्याििरू 

िमायोजन गनुनिोि।्  

ठूलो-स्केलका सुपवधािरूलाई स्थानीय स्वीकृतत आवश्यक िुन्छ। 

● दृश्यावलोकन रेलिरूले आिूले िञ्चालन गने काउन्टीका स्थानीय िामुर्दानयक स्वास््य एजेन्िीिरूलाई आटनो योजना बुझाउनु पनेछ। यहर्द िम्पूणन िान्र्दसिनक 

काउन्टीिरूले स्वीकृत गरेका खण्डमा, उनीिरूले ववसिन्न घरपररवारका िर्दस्यिरूलाई कम्तीमा ६ किटको र्दरूीमा बिाएर ५०% िम्मको िमतामा िञ्चालन गनन 
िक्छन,् र उनीिरूले उपयुक्त स्याननटेिन र न्यूनीकरण उपायिरूको यथास्थानमा अवलम्बन गनुन पनेछ। 

● स्की ररिोटनिरूले बाहिरी मनोरञ्जनमा पिुाँच िर्दान गननका लागग पिाडमा-गररने र सलटट/गोन्डोला िञ्चालन खुला गनन िक्नेछन ्(डाउनहिल माउन्टेन बाइककङका 
लागग सलटटको पिुाँच, सलटट दृश्यावलोकन कक्रयाकलापिरू, सित्ता चढ्ने, माउन्टेन कोस्टरिरू, रोप कोिनिरू, एडिेन्चर पाकन िरू, फ्जप लाइनिरू आहर्द।) यहर्द उनीिरूले 

िुरक्षित िञ्चालनका लागग योजना ववकसित गनेछन ्र आिूले िञ्चालन गने गरेको काउन्टीका स्थानीय िामुर्दानयक स्वास््य एजेन्िीबाट स्वीकृनत िाप्त गछनन ्

िने। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html


● फ्जपलाइन, रोप कोिन, बाहिरी कृबत्रम सित्तो चढ्ने, वा एडिेन्चर केन्द्रका लागग स्ट्यान्ड-एलोन िाइटिरूमा स्की ररिोटनिरूिाँग आबद्ध निएका बाहिरी मनोरञ्जन 

कक्रयाकलापिरू िञ्चालन िुन िक्नेछन ्यहर्द उनीिरूले िुरक्षित िञ्चालनका लागग योजना ववकसित गनेछन ्र आिूले िञ्चालन गने गरेको काउन्टीका स्थानीय 

िामुर्दानयक स्वास््य एजेन्िीबाट स्वीकृनत िाप्त गछनन ्िने। 

अततररक्त स्रोतिरू र मािगदर्गनिरू covid19.colorado.gov/guidance-resources मा उपलब्ध छन।् 
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