पेन्सल्भेनिया स्वास््य ववभाग का सचिव को व्यक्तिगि अपरे शन्स कायम राख्न

अिुमनि प्राप्ि व्यवसायहरु को लागी साववजनिक स्वास््य सुरक्षा उपायहरु सम्बक्न्ि
निर्दे शि दर्दिंर्दै गररएको आर्दे श

2019 िोभल कोरोिाभाइरस (कोभभड-19) एक सिंक्रामक रोग हो जुि पेन्सल्भेनियाको राष्ट्रमण्डलमा एक

व्यक्तिबाट अको व्यक्तिमा द्रि
ु रूपमा फैलर्दै छ। कोभभड-19 भाइरस सिंक्रभमि मानिसहरुबाट प्रसाररि हुि सतछ
िाहे नििीहरू एभसम्प्टोमेदटक भए पनि वा उिीहरूका लक्षणहरू हल्का छि ्, जस्िै खोकी । यसका अनिररति, भाइरस
रहेको सिह वा वस्िुलाई छोएर र त्यसपनछ मुख, िाक, वा आँखाहरू छोएर सिंक्रमण सम्भव हुन्छ।

कोभभड-19 जििाको स्वास््यको लाचग खिरा हो, जसको लाचग स्वास््य सचिवले सामान्य नियन्रण

उपायहरूको आर्दे श दर्दि सतिुहुन्छ, जसमा शाभमल छि ्, बन्र्द गिे, अलगाव, र तवारे क्न्टि मा राख्ने िर उपायहरु

यनिमा मारै सीभमि छै िि ्। यो अचिकार पेन्सल्भेनिया कािूिको अिुरुप स्वास््य सचिवलाई प्रर्दाि गररएको छ।

रोग रोकथाम र नियन्रण कािूिको िारा 5 हेिुवहोस ्, 35 P.S. §§ 521.1, 521.5; प्रशासकीय सिंदहिा 1929 को

िाराहरु 2102 र 2106, 71 P.S. §§ 532, 536; र स्वास््य ववभाग को (ववभाग को) नियमहरु सिंदहिा 28 Pa. सिंदहिा §§
27.60-27.68 (रोग नियन्रण उपायहरू; अलगाव; तवारे क्न्टि; अलगाव वा तवारे क्न्टि मा रहेका व्यक्तिको
आवागमि; र अलगाव र तवारे क्न्टबाट मुति गिे कायवहरु सिंग सम्बक्न्िि)। ववशेष गरी, स्वास््य सचिवलाई
जििाहरुलाई सिंक्रामक रोग फैलिबाट जोगाउि कुिै पनि रोग नियन्रण सम्बक्न्ि उचिि उपायहरु भलि अचिकार
छ। 35 P.S. § 521.5; 71 P.S. §§ 532(a), 1402(a); 28 Pa. सिंदहिा § 28.60 हेिुवहोस ्।

राष्ट्रमिंडलमा केदह जीवि-निवावह सम्बक्न्िि व्यवसायहरू भाइरसको प्रसारणलाई कम गिवका लाचग

कडा शमिको आवश्यकिाको बावजुर्द खुला रहिु पछव भिेर मान्यिा दर्दँ र्दै, म रोजगारर्दािाहरू र उिीहरूका
कामर्दारहरूको स्वास््य र जीवि, उिीहरूको पररवारको स्वास््य र जीवि, र नििीहरूको सेवाहरूमा निभवर

राष्ट्रमण्डलका बाभसन्र्दाहरूको स्वास््य र जीविको सुरक्षाका लाचग रोजगारर्दािाहरू र उिीहरूका कामर्दारहरू ले

उठाउिु पिे केदह कर्दमहरू बारे आर्दे श दर्दिंर्दैछु। केवल ग्राहकहरुलाई सुरक्षाको लाचग मार िभई, यी प्रनिष्ट्ठािहरु
िलाउि र सञ्िालि गिव आवश्यक कामर्दारहरुको सुरक्षाको लाचग पनि ववशेष वविार गिुवपिे आवश्यकिा छ।

भवि सेवाका कमविारीहरूले गरे का सफाई, कीटाणुशोिि र अन्य ममविसम्भार र सुरक्षा सेवाहरू

राष्ट्रमण्डलमा कोभभड-19 सिंक्रमण घटाएर जिस्वास््यको रक्षा गिव महत्वपण
ू व भएकोले मैले यसअनघको आर्दे शमा

भवि सुरक्षा उपायहरू निर्दे भशि गरें जुि 2020 अवप्रल 6, 12:01 बजे बबहाि र्दे खख लागू भयो। त्यस्िै गरी, कोभभड-19
को राष्ट्रमण्डल र ववश्वमा निरन्िर र व्यापक प्रसारको िरीका र पेक्न्सल्भेनियालीहरुमा यसको खिराको आिारमा
मैले नििावरण गरे को छु कक कोभभड-19 प्रकोप आपिकालको समयमा खुला रहेका जीवि-निवावह सम्बन्िी

व्यवसायहरूका सबै कमविारी र आगन्िुकहरुको सुरक्षा उपायको अको दर्दशा भिेको अनिररति उचिि रोग
नियन्रणका उपायहरु अवलम्बि गिवु िै हो।

दर्दन्छु:

िर्दिस
ु ार, यस भमनि 2020 अवप्रल 15 मा कोभभड-19 फैलिबाट जििालाई जोगाउि, म निम्ि आर्दे श

A. क्जवि निवावह सम्बक्न्ि कायवहरू सञ्िालि गिव अचिकृि व्यवसायले, स्वास््य सेवा प्रर्दायकहरु बाहेक,

राज्यपाल र मैले 2020 मािव 19 मा जारी गरे को आर्दे शहरु बमोक्जम, पनछ सिंशोिि गररएको, उपयुति
भएका निम्ि सामाक्जक र्दरू ी, शमि, र सफाई प्रोटोकलहरु कायावन्वयि गिेछ:

(1)

िल अिुच्छेर्द (2) मा निदर्दवष्ट्ट गररए अिुसार व्यवसायमा कायम गररएका मौजूर्दा सफाई
प्रोटोकोलहरू पालिा गिुवको अनिररति, रोग नियन्रण र रोकथाम केन्द्र (CDC) द्वारा जारी

दर्दशानिर्दे शहरू अिुसार नियभमि रूपमा उच्ि-स्पशव क्षेरलाई सफा र कीटाणुरदहि बिाउिुहोस ्
जुि ग्राहकहरु, भाडामा भलिेहरु, वा अन्य व्यक्तिहरुको पहुँिमा हुन्छि ्;

(2)

भविका अन्य सबै क्षेरहरूको लाचग व्यवसाय द्वारा कायम गररएका मौजूर्दा सफाई
प्रोटोकोलहरू कायम राख्नुहोस ्;

(3)

कोभभड-19 को सम्भाववि वा पुक्ष्ट्ट भएको व्यक्तिको सिंपकवमा सम्बक्न्िि व्यसाय आएको
अवस्थामा कायावन्वयिको लाचग प्रोटोकलहरू स्थापिा गिुवहोस ्, िलका समेि:

a. कोभभड-19 को सम्भाववि वा पुक्ष्ट्ट भएको व्यक्ति द्वारा भ्रमण गररएका क्षेरहरु बन्र्द
गिुवहोस ्। बादहरी ढोका र झ्यालहरु खोल्िुहोस ् र सो क्षेरमा हावाको प्रसारण बढाउि

भेक्न्टलेसि पिंखाको प्रयोग गिुवहोस ्। सफाई र कीटाणुशोिि सुरु गिुव अनघ,
न्यूििम 24 घण्टा, वा जबसम्म व्यावहाररक हुन्छ, प्रिीक्षा गिुवहोस ्। सफाई
कमविारीहरूले कायावलयहरू, बाथरूमहरू, कमविारी ब्रेक रूमहरू, सम्मेलि वा प्रभशक्षण
कोठा र खािे सुवविाहरू जस्िा अन्य सामान्य क्षेरहरू, बबरामी व्यक्ति द्वारा प्रयोग
गररएका साझा इलेतरोनिक उपकरणहरू जस्िै ट्याबलेट, टि क्स्क्रि, ककबोडव, ररमोट

कन्रोल, र एटीएम मेभशिहरू जस्िा सबै क्षेरहरू ववशेष गरी बारम्बार छोइिे क्षेरहरूमा
केक्न्द्रि भएर सफा र कीटाणुरदहि बिाउिु पछव ;

b. COVID-19 को सम्भाववि वा पुक्ष्ट्ट गररएको व्यक्तिको साथ िक्जकको सम्पकवमा

(कररब 6 कफट भभर कररब 10 भमिेटको लाचग) रहेका कमविारीहरू पदहिाि गिवह
ु ोस ् जो
लक्षणको सुरूवाि हुिभन्र्दा 48 घन्टा अगाडड र्दे खख बबरामीलाई अलग गररिंर्दासम्मको
समयमा सम्पकवमा रहेका चथए;

i.

यदर्द कमविारी एभसम्प्टोमेदटक रहन्छ भिे उति व्यक्तिले 2020 अवप्रल 8
मा CDC द्वारा जारी सिंदर्दग्ि वा पुक्ष्ट्ट गररएको COVID-19 भएको

व्यक्ति सिंग सम्पकवमा आएका महत्वपूणव पूवाविार श्रभमकहरूको लाचग
सरु क्षा

अभ्यास

कायावन्वयि

गिवका

लाचग

गररएको

अन्िररम

मागवनिर्दे शिको पालि गिुवपछव ;

ii.

यदर्द कायव दर्दिमा कामर्दार बबरामी भयो भिे, त्यस व्यक्तिलाई िुरुन्ि घर

पठाउिु पछव । कमविारीको कायवक्षेरका सिहहरू सफा र कीटाणरु दहि बिाउिु

पछव । बबरामी कमविारीसँग लक्षणको समयमा र लक्षणहरू र्दे खखिुभन्र्दा
48 घण्टा अनघ सम्पकव राखेका अन्य कमविारीहरूका बारे जािकारी
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सिंकलि गररिु पर्दवछ। यस समयमा कमविारीको 6 कफट भभरको
िक्जकको

सम्पकवको

प्रभाववि मानििेछ;

iii.

आएका

कायवस्थलका

अन्य

कमविारीहरूलाई

लागू हुिे गोपिीयिा कािूिको अिुरूप, व्यवसाय पररसरमा COVID-19
को कुिै पनि ज्ञाि सिंक्रमणिंसँग िक्जकको सम्पकवमा आएका
कमविारीहरूलाई िरु
ु न्ि सचू िि गिवह
ु ोस ्;

iv.

निक्श्िि गिवह
ु ोस ् कक व्यवसायसँग माचथको प्रोटोकलहरू प्रभावकारी र
समयमै प्रर्दशवि गिवको लाचग पयावप्ि सिंख्यामा कमविारीहरू छि ्;

c. कुिै कमविारीको व्यवसाय क्षेरमा प्रवेश गिुव अनघ, प्रत्येक भसफ्ट सरुु हुिु भन्र्दा पदहले
वा, भसफ्ट मा काम िगिे कमविारीहरूका लाचग कमविारीले काम सुरु गिुव भन्र्दा पदहले,

िापमाि जाँि लागू गिुवहोस ्, र िी कमविारीहरूलाई घर पठाउिुहोस ् जसको एक
िापमाि िेरै छ वा 100.4 डडग्री फरे िहाइट वा उच्िको ज्वरो छ। िापक्रम जाँि गिवका

लाचग प्रनिक्षा गिे क्रममा कमविारीहरूले सामाक्जक र्दरू ीको अभ्यास गिे कुराको
सुनिक्श्िि गिुवहोस ्;

d. लक्षणहरू (जस्िै, ज्वरो, खोकी, वा सास फेिव कदठि) भएका कमविारीहरू ले उिीहरूको
सुपरभाइजरलाई सूचिि गिुव पछव र घरमै बस्िु पछव ;

e. बबरामी कमविारीहरूले CDC द्वारा भसफाररश कर्दमहरूको अिुसरण गिुवपछव । स्वास््य

सेवा प्रर्दायकहरू र राज्य र स्थािीय स्वास््य ववभागहरूको परामशव भलएर घरमा
आइसोलेसि बन्र्द गिे CDC को मापर्दण्ड परू ा िभएसम्म कमविारीहरू काममा फककविु
हुँर्दैि। माचथ उल्लेख गरे बमोक्जम काममा िफकेका कामर्दारहरूलाई
सदहिको बबर्दा दर्दिको लाचग रोजगारर्दािालाई प्रोत्साहि गररन्छ।

(4)

भुतिािी

ठूलो समूहहरूको भेलालाई पररसरमा एकै समयमा प्रवेश गिव वा छोड्ि रोतिका लाचग
व्यावहाररक भएसम्म कामर्दारहरूको कायव सुरू हुिे र सककिे समयहरु फरक-फरक पािुवहोस ्;

(5)

6 कफटको सामाक्जक र्दरू ी कायम राख्नका लाचग कमविारीहरूलाई ब्रेक र खािाको लाचग पयावप्ि

ठाउँ प्रर्दाि गिुवहोस ्, जबकक खािपाि र ब्रेक सेदटिंग्समा एक अकावसिंग आमिे सामिे रहिे
व्यवस्था भमलाउिुहोस ् ि कक एक अकावसिंग सिंगसिंगै रहुि ्;

(6)

कुिै पनि समयमा ब्रेकमा रहिे कमविारीहरूको सिंख्या घटाउि कमविारीहरूको ब्रेकको समयहरू
फरक-फरक पािुवहोस ् िाकक कक्म्िमा 6 कफटको उचिि सामाक्जक र्दरू ी कायम राख्न सककयोस ्;

(7)

साझा क्षेरहरूमा (जस्िै लकर वा ब्रेक कोठा, भोजि सुवविा कोठा, प्रभशक्षण वा सम्मेलि कोठा)

कमविारीहरुको सिंख्या त्यनिमा सीभमि गिुवहोस ् जनि ले कफटको सामाक्जक र्दरू ी कायम गिव
सतछि ्;
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(8)

बैठकहरू र प्रभशक्षणहरू भिुवअल उपकरणहरु माफवि सञ्िालि गिुवहोस ् (उर्दाहरणका लाचग,
फोि वा इन्टरिेट माफवि)। यदर्द कुिै बैठक व्यक्तिगि रूपमा आयोक्जि हुिुपर्दवछ भिे, एक

पटकमा 10 कमविारी भन्र्दा बदढ िहुिे गरर कमविारीहरूको सिंख्या सम्भव भएसम्म कममा
सीभमि गिुवहोस ्, र 6 कफटको सामाक्जक र्दरू ी कायम;

(9)

कमविारीहरुलाई साबुि, हाि सेनिटाइजर, र कीटाणुिाशक वाइपको साथ नियभमि हाि िुिे
व्यवस्थाको पहुँि प्रर्दाि गिुवहोस ् र निक्श्िि गिुवहोस ् कक साझा क्षेरहरू (ब्रेक कोठा, लकर कोठा,

भोजि सुवविा, आराम कोठा, सम्मेलि वा प्रभशक्षण कोठा र अन्य सदहि) कुिै भशफ्टहरुको
बबिमा सदहि नियभमि रुपमा सफा गररएका छि ्;

(10) व्यवसाय को र्दौरािमा कमविारीहरुलाई प्रयोग गिवका लाचग मास्क प्रर्दाि गिुवहोस ्, र स्वास््य
ववभाग र CDC को निर्दे शि अिुरूप कमविारीले खािे वा वपउिको लाचग ब्रेक टाइम प्रयोग
गरररहेको समयमा बाहेक कामको साइटमा मास्क लगाउि अनिवायव आवश्यकिा बिाउिह
ु ोस ्।

रोजगारर्दािाहरूले स्वास््य ववभागको निर्दे शि अिुसार कमविारीहरूले प्राप्ि गरे का वा बिाएका
मास्कहरू अिुमोर्दि गिव सतर्दछि ्;

(11) सनु िक्श्िि गिवहु ोस ् कक आफूसिंग पयावप्ि सिंख्यामा कमविारीहरू छि ् जसले सबै सूिीबद्ि

उपायहरू प्रभावकारी ढिं गले र यस्िो िररकाले गिव सतछि ् जसले आम जििा र कमविारीहरूको
सुरक्षालाई सुनिक्श्िि गर्दवछ;

(12) सुनिक्श्िि गिुवहोस ् कक आफूसिंग पयावप्ि सिंख्यामा कमविारीहरू छि ् जसले पहुँि नियन्रण गिव,
व्यवस्था कायम राख्न, र कक्म्िमा 6 कफटको सामाक्जक र्दरू ी लागू गिव सतर्दछि ्;

(13) अिावश्यक आगन्िक
ु हरूलाई व्यवसायको पररसरमा प्रवेश गिव निषेि गिवह
ु ोस ्; र
(14) सुनिक्श्िि गिुवहोस ् कक सबै कमविारीहरूलाई उिीहरूको मािभ
ृ ाषा वा रुिाइएको भाषामा, साथै

अिंग्रेजीमा वा उिीहरूले बुझ्िे ववचिद्वारा, मौखखक वा भलखखि रूपमा सञ्िार गरे र यी आवश्यक
प्रकक्रयाहरू बारे सिेि गराइएको छ।

B. माचथको बाहे क, स्वास््य सेवा प्रर्दायक बाहेक, भवि वा पररभावषि क्षेर भभर जििाको सेवा गिे
व्यवसायमा निम्ि उपायहरू लागू हुन्छि:्
(1) जहाँ सम्भव हुन्छ, व्यवसायहरूले जििाहरु सिंग अपोइन्टमेन्ट द्वारा मारै व्यापार गिुवपर्दवछ र यो
सम्भव िभएको अवस्थामा पनि व्यवसायहरूले व्यापार मा भीड कम गिवका लाचग उपक्स्थनि लाई
कुिै पनि समय लागू उपक्स्थनि प्रमाणपरमा उल्लेख गररएको सिंख्याको 50 प्रनिशि भन्र्दा बदढ
िहुिे गरर सीभमि गिुव पर्दवछ, र िेक आउट र काउन्टर लाइिमा 6 कफटको सामाक्जक र्दरू ी
कायम गिव अनिवायव छ, र र्दब
ु ै ग्राहकहरु र कमविारीहरु को लागी सामाक्जक र्दरू ी कायम
गराउि को लागी प्रत्येक साइट मा चिन्हहरु राख्नु पछव ;
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(2) भवि आकार र कमविारीहरूको सिंख्यामा आिाररि भएर, व्यवसाय समय पररविवि गिुवहोस ् िाकक
सरसफाइ गिव वा पुिः सामाि सन्िय गिव वा र्दब
ु ै गिव पयावप्ि समय पुगोस ्;

(3) तयाभसयर र ग्राहकहरू लाई शारीररक रूपमा अलग गिवका निक्म्ि र्दिाव वा िेकआउट क्षेरहरूमा
कवि वा अन्य अवरोिहरू स्थापिा गिुवहोस ् वा िेकआउट कमविारीहरुबाट ग्राहकहरूको
सामाक्जक र्दरू ी सुनिक्श्िि गिवका लाचग अन्य उपायहरू भलिुहोस ्, वा लाइिहरू बीि 6 कफटको
सामाक्जक र्दरू ी कायम गिव लाइिहरू बन्र्द गिुवहोस ्;

(4) डेभलभरी वा वपक-अप ववकल्पहरू प्रर्दाि गरे र अिलाइि अडवर गिे सुवविाको प्रयोगलाई प्रोत्सादहि
गिुवहोस ्;

(5) यदर्द त्यहाँ निरन्िर ब्यक्तिगि रुपमा ग्राहकको सामिा गिुवपिे अवस्था रहेको छ भिे उच्ि

जोखखम र बुढेसकालका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय प्रयोग गिव प्रत्येक हप्िामा कक्म्िमा एक पटक
प्रयोग गिवका लाचग एक निदर्दवष्ट्ट समय िोतिुहोस ्;

(6) सबै ग्राहकहरूले पररसरमा हुँर्दा मास्क लगाउि अनिवायव गिुवहोस ्, र मास्क िलगाएका

व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेि गिुवहोस ्, जब सम्म कक व्यवसायले औषचि, मेडडकल आपूनिव, वा
खािा प्रर्दाि गरररहेको छै ि, जस अवस्थामा व्यवसायले यस ककभसमको सामाि उठाउि वा
वविरण गिे वैकक्ल्पक ववचिहरू प्रर्दाि गिुवपर्दवछ, यद्यवप, व्यक्तिहरु जो चिककत्सा अवस्थाका
कारण मास्क लगाउि सतर्दै िि ्, (CDC निर्दे शि अिस
ु ार २ बषव भन्र्दा कम उमेरका
बच्िाहरु सदहि) उिीहरु पररसरभभर प्रवेश गिव सतर्दछि ् र त्यस्िो चिककत्सा अवस्थाको
कागजाि उपलब्ि गराउि आवश्यक हुिेछैि;

(7) ववभभन्ि िेक आउट लाइिहरू भएको व्यवसायहरूमा, कम वा प्रत्येक अको रक्जष्ट्टर मार प्रयोग
गिुवहोस ्। प्रत्येक घण्टा पनछ, पदहले बन्र्द गररएका रक्जस्टरहरूमा ग्राहक र कमविारीहरु

घुमाउिुहोस ्। प्रत्येक रोटे शि पनछ क्रेडडट काडव मेभशिहरू सदहि पदहलेका खुला रे क्जस्टरहरू र
वरपरको क्षेर सफा गिुवहोस ्;

(8) कम से कम प्रत्येक घण्टा कमविारीहरूको लाचग हाि िुिे ब्रेकको कायवक्रम नििावररि गिुवहोस ्; र
(9) जहाँ गाडीहरू र ह्यान्डबास्केटहरू ग्राहकहरूको प्रयोगको लाचग उपलब्ि छि ्, पररसर भभर प्रवेश
गिे प्रत्येक ग्राहकको लाचग उपलब्ि हुिु अनघ गाडीहरू र ह्यान्डबास्केटहरु पुछेर सफा गिवका
लाचग कमविारी नियुति गिुवहोस ्।

यो आर्दे श िरु िं ि प्रभावकारी हुिेछ र 2020 अवप्रल 19 गिे 8:00 बजे रानि र्दे खख लागू हुिेछ।

रे िल लेववि, MD
स्वास््य सचिव
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