
 

 

 

कोभिड-१९ 

अल्पकालीन रेन्टलहरूका लागि 

मािगदर्गन 
 

रेन्टल क्षते्र माभलकहरू/व्यवस्थापकहरू पाहुनाहरू 

● पाहुनाहरूको आगमन र उनीहरूको बसेको अवधिमा 
सजिलै पहुुँच हुने गरी हात ेस्याननटाइिर र/वा साबुन 

पानी प्रदान गनुहुोस।्  
● पाहुनाहरूलाई प्रयोग गने ननदेशनहरू सहहत सफाई 

र /वा  ककटाणुनासन उत्पादनहरू प्रदान गनुहुोस।् 
● ससडिससका मागदुशुनहरू अनुसार, सफाइका लाधग 

पररसरमा प्रवेश गनु ुअनि २४ िण्टा पर्खनुुहोस।् 
यहद २४ िण्टा व्यावहाररक नभए, सम्भव 

भएसम्मको लामो अवधि पर्खनुुहोस।्  

● यहद सम्भव छ भने, ननयसमत रूपमा सफा गन ु

नसककन ेसाझा प्रयोग भएका वस्तुहरू हटाउनुहोस ्

(िस्त,ै अनतररक्त फाल्ने कम्बल, सिाउने ससरानी, 
वा अन्य नरम वस्तु)। 

 

पाहुनाहरू पररवतनु भएपपच्छे पररसर उपयुक्त रूपमा 

● पाहुनाहरू, स्टाफ, स्थानीय समुदायसुँग अन्तरकरुया 
गदाु कम्तीमा ६ कफटको दरूी कायम गनुहुोस ्र 

अनुहारको आवरण लगाउनुहोस ्(िस्त ै

प्रवेश/बहहगमुन)। 

● सम्पकुहीन प्रवेश कायपुवधिहरू कायाुन्वयन गरेर यी 
अन्तरकरयाहरूलाई न्यूनीकरण गने बारे पवचार 

गनुहुोस।् 

● उपयुक्त सफाई र ककटाणुनासनका लाधग समय 

सुननजचचत गन ुएकपनछ तुरुन्त अको पाहुना 
नराखु्नहोस ्(पाहुनाहरूबीच कम्तीमा २४ िण्टा तय 

गनुहुोस)्। 

● उदार र लचकदार रद्द नीनतहरू प्रदान गनुहुोस ्

िसले गदाु यहद पाहुनाहरूले लक्षण अनुभव गदाु, 
रद्द गन ुसकून।् 

● कुनै मरम्मत सम्भार वा सफाई भएको समयमा 

● पररसरसभत्र प्रवेश गदाु पाहुनाहरूलाई आफ्ना 
िुत्ताहरू फुकाल्न प्रोत्साहहत गररन्छ। 

● पाहुनाहरूले बारम्बार उनीहरूका हातहरू साबुन र 

पानीले िुनु पनेछ र/वा हात ेस्याननटाइिर प्रयोग 

गनु ुपनेछ। 

● कोलोरािोभरर सवसुािारणमाझ हुुँदा पाहुनाहरूले 

कपिाको अनुहार आवरण लगाउनु पनेछ। केही 
समुदायहरूमा यो िरुरी हुन सक्छ। 

● कोलोरािो सभत्र पाहुनाहरूले आफ्नो 
समूह/िरपररवारमा नभएका माननसहरूसुँग 

कम्तीमा ६ कफटको दरूी कायम गनु ुपनेछ। 

● आफ्नो बसाइको १४ हदन अनिसम्म यहद पाहुनाहरू 

बबरामी छन ्वा कोसभि-१९ बाट बबरामी भएको कुनै 

व्यजक्तसुँगको नजिकको सम्पकुमा छन ्भने 

पाहुनाहरूले आफ्नो बसाइ रद्द गनु ुपनेछ। 

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/disinfecting-building-facility.html
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance


 

सफाई र स्याननटाइि गररएको सुननजचचत गने 

जिम्मेवारी मासलकहरूको हो। ननम्न माधथ पवचार 

गनुहुोस:् 

● प्रत्येक पररसरका लाधग पूण ुभएको सुननजचचत गन ु

मद्दत एउटा सफाई रुिूसूची तयार पानुहुोस ्र 

रेकिहुरू राखु्नहोस।् 
● यहद पाहुनाहरूले पररसर आफैँ  सफा गछुन ्भने, पनछ 

अनतररक्त ककटाणुनासन कायाुन्वयन गनुुहोस।् 
● पालना गनुहुोस ्वा यहद कुनै सफाइ सेवासुँग करार 

गदै हुनुहुन्छ बने उनीहरूले पनन ससडिसस 

स्याननटेसन मागदुशुन पालना गरेको सुननजचचत 

गनुहुोस।् 

● उपयुक्त व्यजक्तगत सुरक्षा उपकरण(पपपपइ) 

लगाउनुहोस ्वा सफा गने माननसहरूलाई लगाउन 

हदनुहोस।् 
● पवसशष्ट क्षेत्रहरू (शयनकक्ष, बाथरूम, भान्सा) मा 

पवसशष्ट उपकरण प्रयोग गरेर रस प्रदणूण ननणेि 

गनुहुोस।् 

● सफाइको अवधि र त्यसपनछ पररसरलाई उपयुक्त 

रूपमा भेजन्टलेट गनुहुोस।् 
● सबै साझा सलनेन, कम्बल, कपिा न्यापककन, र 

अन्य कपिाहरूलाई पाहुना फेररए पपच्छे िुनु पनेछ। 

पाहुनाहरू उपजस्थत नभएको सुननजचचत गनुुहोस।् 
● आफ्नो सम्पपत्त भएका काउन्टीहरू र समुदायहरूमा 

तथ्याङ्क र मागदुशुनहरू ननयसमत रूपमा िाुँच 

गनुहुोस।् राज्य बाहहरका वा समुदाय बाहहरका यात्रा 
ननणेि गने वा प्रनतबजन्ित गने कुनै पनन स्थानीय 

मागदुशुन बबलम्ब गनुहुोस ्र तदनुरूप आरक्षणहरू 

चुस्त रूपमा समायोिन गनुुहोस।् 
● आफ्नो सफाई र ककटाणुनासनका कदमहरूका 

पवणयमा पाहुनाहरूसुँग स्पष्ट सञ्चार गनुहुोस।् 

● कोलोरािोमा सवसुािारणमाझ कपिाको मास्क 

लगाउनु सवसु्वीकृत मान्यता भएको सूचीत गनुुहोस ्

– पाहुनाहरूका लाधग सफा मास्कहरू प्रदान गने बारे 

पवचार गनुुहोस।् 
● सम्पूण ुपाहुनाहरूको सम्पकु िानकारी सङ्कलन 

गनुहुोस ्र यहद अनावतृ्तीकरण भएको खण्िमा 
स्थानीय सामुदानयक स्वास्थ्य सम्पकु टे्रससङलाई 

सहयोग गन ुतयार रहनुहोस।् 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html

