
 

 

कोभिड-१९- ड्राफ्ट 

व्यक्तिगि मनोरञ्जनका लगग 

मागगदर्गन 

(पाकग , खेलकुद, र बाहिरी पूलिरू) 
 

िल प्रदान गररएको मागगदर्गन ड्राप्ट (पाण्डुभलपप) मागगदर्गन िो जसलाई पृष्ठपोषण याचना गनगका लागग पोस्ट गररएको िो। यो मागगदर्गन लागू िएको छैन।  

कोलोराडोवासीिरूलाई पषृ्ठपोषण यिााँ प्रदान गनग जुन ३, १२ मध्यान्ि सम्मको समय छ। सहभागीहरूले कम्तीमा ६ फिटको दरूी कायम गरेर, 

प्रायोगगक ह ुँदा अन हार आवरण लगाएर, र उपय क्त स्याननटेसन र सरसिाई अभ्यासहरू पालन गरेर ज नस कै फकससमको मनोरञ्जन भएता पनन 

१० जना वा सोभन्दा कमको समूहमा सञ्चालन गनन सफकनेछ, जबसम्म तल उल्लेख ह ुँदैन। 
 

 

पाकग िरू सङ्गहठि मनोरञ्जनात्मक खेलकुद मनोरञ्जनकिागिरू 

●  

● अन्य घरपररवारका सदस्यहरूबाट कम्तीमा ६ 

फिटको दरूीमा बस्नका लागग व्यक्क्तहरूलाई 

सम्झाउुँ दै क्षेत्रभरर सङ्केतहरू पोस्ट गन नहोस।् 

● सङ्गठित य वा वा वयस्क मनोरञ्जनात्मक 

खेलक द २५ जनासम्मको समूह (बाठहर) र १० 

जनाको समूह (सभत्र) सञ्चालन गनन पाइनेछ। 

● वयस्क खेलक दहरूका लागग दर्नकहरूलाई 

● आफ्नो समूहको आकार सीसमत राख्न होस।् 
● अन्य घरपररवारका सदस्यबाट कम्तीमा ६ 

फिट टाढा बस्दै र्ारीररक दरूी कायम 

राख्न होस।् 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4V_t7U4J0QJtEpzZd41khpRQCxg-rICzk7ixcho0_doLnPQ/viewform?usp=sf_link


● खेलमैदानहरू एक पटकमा १० जना सम्मका 
लागग ख ला रहन सक्छन ्– क्षमता सीमा र दरूी 
ससिाररसहरूको सङ्केत राख्न ेबारे ववचार 

गन नहोस।् 

● बाठहरी खेलक त स ववधाहरू (जस्तै, टेननस कोटन, 
बास्केटबल कोटन, वपकलबल कोटन, मैदानहरू) 

एक पटकमा प्रनत मैदान बढीमा १० जना 
सम्मका लागग ख ला रहन सक्नेछन।् 

● बारम्बार छोइने सतहहरूलाई सिा गन नहोस ्

(जस्त ैपाकन का बेन्चहरू वा खेलमैदान 

उपकरणहरू)। 

● सञ्चालनको समय वदृ्गध गरेर वा क्षमता 
सीसमत पारेर सम्भव भएसम्म आगन्त क 

उपक्स्िनतलाई कम राख्न होस।् 

 

सर्क्त द रुत्साठहत गररन्छ। ववसभन्न 

घरपररवारका सदस्यहरूले एकअकानबीच 

कम्तीमा ६ फिटको दरूी कायम राख न्जेलसम्म 

असभभावकजस्ता दर्नकहरूलाई य वा 
खेलक दमा अन मनत छ। 

● सम्पकन  जानकारी र टोली रोस्टर कायम 

राख्न होस ्र यठद अनावतृ्तीकरण भयो भने 

स्िानीय साम दानयक स्वास््य सम्पकन  टे्रससङ 

प्रयासलाई सहयोग गनन तयार रहन होस।्   
● उच्च-सम्पकन  खेलक द (जस्त ैक स्ती वा 

कसर)को साटो न्यून वा सम्पकन -हीन खेलक द 

(जस्त ैबेसबल, क्रस कन्ट्री, दौड) मा सहभागी 
ह ने ववचार गन नहोस।् 

● आकक्स्मक क्स्िनतमा बाहेक खाजा वा पानी 
साझा नगन नहोस।् 

● खेलाडीहरूको नयाुँ टोलीलाई अन्तरफक्रया 
न्यूनीकरण गननका लागग, हरेक २ हप्तामा खेल 

खेलाउने बारे ववचार गन नहोस।्  

● यठद तपाईँ बबरामी ह न ह न्छ वा यठद 

तपाईँमा कोसभड-१९ का जस्ता लक्षणहरू 

छन ्भने, परीक्षण गनन बाहेक घरमै 
बस्न होस।्  

● यठद आफ्नो घरपररवारको क नै सदस्यलाई 

कोसभड-१९ को जस्तो लक्षण देखखए, 

सावनजाननक स्िानहरूमा मनोरञ्जन 

गननबाट बच्न होस।् 
● मनोरञ्जन गदान मास्क लगाउन प्रोत्साठहत 

गन नहोस।् 

● साब न र पानी नभएको क्स्िनतमा हात सिा 
गननका लागग हातको सरसिाईका 
आपूनतनहरू (जस्त ैह्यान्ड स्याननटाइजर) 

सलएर आउन होस।् 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बाहिरी स्वीभमङ पलूिरू भित्री क्जम, मनो केन्र, र पलूिरू  

● पूललाई ५०% क्षमतामा वा ५० जना 
माननससम्म ज न कम ह न्छ त्यसैमा सीसमत 

राख्न होस ्  

● ४ जना वा कमको व्यक्क्तगत तासलम समूह 

जारी रहन सक्छन।् 

● सभत्री मनोरञ्जनका लागग १० जना 

 



● मोरञ्जनात्मक पौडीका बेला एउटै घरमा 
नबस्ने पौडीवाजहरूले कम्तीमा ६ फिटको 
दरूीमा बस्न पनेछ, र ल्याप पौडीका लागग एउटा 
लेनमा एक जना मात्र पौडीवाज ह न पनेछ। 

● भ्रमणकतानहरू उपक्स्िनत ववकवषनत गनन, यठद 

अनावतृ्तीकरण भयो भने सम्पकन  टे्रससङलाई 

सहयोग गनन, र स ववधाको समान प्रयोगको 
अवसर ठदनका लागग आरक्षण प्रणाली स्िापना 
गनन प्रोत्साठहत गररन्छ। 

● र्ौचालयहरू र सावरहरू ख लै ह न पने कारणले 

बन्द स्िानहरूमा जमघट कम गनन र लकरहरू 

साझा गने काम कम गने लकरमागिको पह ुँच 

बन्द गन नहोस।् 

● बारम्बार छोइने सबै सतहहरू र ह्यान्डरेल, 

क सी र टेबलहरू जस्ता साझा प्रयोगका वस्त हरू 

हरेक घण्टा फकटाण नासन गन न पनेछ। 
● र्ौचालयका सतहहरू ननयसमत रूपमा हरेक 

घण्टा सिा गन न पनेछ। 

● पानीसभत्र र बाठहर द वै स्िानमा ह ुँदा स्टाि, 

प्याट्रनहरू, र पौडीवाजहरू अन्य घरपररवारका 
सदस्यहरूबाट कम्तीमा ६ फिटको दरूीमा 
बसेको स ननक्चचत गनन र्ारीररक सङ्केतहरू वा 
ननदेर्न (उदाहरणका लागग, पानीमा भए लेन 

लाइनहरू, डकेमा भए क सी र टेबलहरू) र दृचय 

सङ्केत(उदाहरणका लागग डके, भ इुँ वा 
साइडवाकमा टेप) र गचन्हहरू प्रदान गन नहोस।् 

 

माननसहरूको समूहलाई अन मनत छ, जबसम्म 

तपाईँसुँग ववस्ताररत क्षमताका लागग स्वीकृत 

काउन्टी-भ्याररएन्स ह ुँदैन। 
● यठद प्रायोगगक भए, एकै पटकमा जम्मा ह ने 

मनोरञ्जनकतानहरूलाई ववकषनण गराउन र 

सीसमत राख्न आरक्षण प्रणालीको प्रयोग 

गन नहोस।् 

● प्रत्येक प्रयोगका बीचमा सम्पूणन उपकरणहरू 

सिा गररएको र फकटाण नासन गररएको 
स ननक्चचत गन नहोस।् 

● र्ौचालयहरू र सावरहरू ख लै ह न पने कारणले 

बन्द स्िानहरूमा जमघट कम गनन र लकरहरू 

साझा गने काम कम गने लकरमागिको पह ुँच 

बन्द गन नहोस।् 

● जहाुँ सम्भव ह न्छ, पङ्खाहरू र ख ला झ्यालहरू 

मािन त भेक्न्टलेसन अगधकतम बनाउन होस।् 
● हात ेस्याननटाइजरमा पह ुँच प्रदान गन नहोस।् 
● स्टाि सदस्यहरूलाई र प्याट्रनहरूलाई, 

उनीहरूले स रक्षक्षत रूपमा गनन सके, अन हारको 
आवरण लगाउन अन रोध गन नहोस।् 

● कमनचारीहरूका लागग लक्षण र तापक्रम जाुँच 

सञ्चालन गन नहोस ्र लक्षणात्मक 

कमनचारीहरूलाई  ससडडवपएचइ लक्षण 

ट्र्याकरमा रेिर गन नहोस ् (अनतररक्त 

मागनदर्नन). 

● कोसभड-१९ का लक्षणहरू प्रदसर्नत गने 

https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms
https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms
https://covid19.colorado.gov/covid19-symptoms
https://covid19.colorado.gov/guidance-resources
https://covid19.colorado.gov/guidance-resources


 

 
 

यसमा सवनसाधारणका लागग ख ला सबै पूलहरू सामेल 

छन ्जसमा नगरपासलका पूलहरू र गहृस्वामी सङ्गिन 

पूलहरू सामेल छन ्तर यनतमै सीसमत छैनन।्  
 

कोसभड-१९ पूल स रक्षाका ववषय़मा पूणन ससडडसस 

मागनदर्नन यहाुँ प्राप्त गनन सफकन्छ।  

 

कमनचारीहरूले काममा आउन  ह ुँदैन। 
● काममा ह ुँदा कोसभड-१९ का लक्षणहरू ववकससत 

गने कमनचारीहरूलाई त रुन्तै उनीहरूको 
स पररवेक्षकलाई सूचीत गररन  पछन , अन्यबाट 

छ ट्याइन  पछन , घर पिाइन  पछन  र राज्य वा 
कम्पनी सहयोग सेवामा रेिर गररन  पछन। 

● अवलम्बनन गन न पने राम्रा 
हात/चवासप्रचवासको स्वास््य र स रक्षा 
उपायहरू रेखाङ्फकत गररएका गचन्हहरू 

कमनचारीहरू र ग्राहकहरूका लागग पोस्ट 

गन नहोस।् गचन्हहरू ग्राहकहरूले ब झ्ने भाषामा 
ह न  पनेछ। (ससडडसस उदाहरणहरू) 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc

