
 
 

यो प्रकाशनले जुलाई 6, 2020 को जानकारी अनुसार समावेश गर्छ। 
 

NYC पुन: खलुा गने चरण 3: कामदारहरूले के थाहा पाउन आवश्यक छ 
 

 

आन्तररक भोजन चरण 3 को भाग हुनेछैन। राज्य र शहरले आन्तररक भोजनको लागग 

नयााँ ममतत सेट गनुभुएन। अद्यावगिकहरू र जानकारीको लागग nyc.gov/workers मा भेट गनुहुोस।्  
 

प्रारम्भ सोमबार, जुलाई 6, 2020, चरण 3 को भाग अनुसार, व्यक्तिगि स्याहार व्यवसायहरूले न्यूयोकछ  ससटीमा पून:खुल्ला गनछ सतर्। 
व्यक्तिगि स्याहार व्यवसायहरूले ननम्न कुरा समावेश गर्छ : 
 

• सौन्दयछ प्रसाधन अध्ययन 

• मासलस थेरापी 
• नङ ववशेषज्ञिा 
• स्पाहरू 

• ट्याटु र वेध सुववधाहरू 

• परावैजनी (UV) र गैर-परावैजनी टेननङ 

• व्याक्तसङ 
 

 

िपाईंले समाववष्ट व्यवसायमा काम गनुछभयो भने, िपाईंको रोजगारदािाले पालना गनुछपने केही सामान्य र उद्योग-ववशेष आवश्यकिाहरूको 
लागग यो प्रकाशन पढ्नुहोस।् ववस्ििृ मागछननदेशन forward.ny.gov मा र्। िपाईंले कामदार सुरक्षा हटलाइन वा 1-212-436-0381 

सँग पुन: खुल्ला गने बारे प्रश्नहरू गनछ, कायछस्थलको लागग स्वास््य िथा सुरक्षा ननदेशनहरू वा ननम्न पुन: खल्ला गने आवश्यकिाहरू भएका 
रोजगारदािालाई ररपोटछ गनछको लागग पनन 311 कल गनछ सतनुहुन्र्। 
 

व्यवसाय पनु: खलु्ला हुाँदा सामान्य आवश्यकताहरू सब ैरोजगारदाताहरूल ेपालना गनुपुछु 
 

सञ्चार र स्क्रितनङ • तपाईंले आफ्नो काय ुक्षेत्रमा आफूले देख्न सक्न ेठाउाँमा सुरक्षा योजना पोरट गनुहुोस।् 
• तपाईं र तपाईंको सहकमीहरूलाई सुरक्षा तथा सरसफाई प्रोटोकलहरूमा अभ्यास गराउने। 
• प्रत्येक ददन कमुचारी रवार्य परीक्षण सञ्चालन गने। 

 

िपाईंको रोजगारदािाले बबरामी भएका वा बबरामी हुन ेकमछचारीहरूलाई घर पठाउनुपर्छ। 
• कमचुारीहरू र सावजुतनकको लागग पोरट संकेतहरूसाँग सुरक्षा र सरसफाई प्रोटोकलहरू बारे जानकारी। 

सुरक्षा उपकरण • तपाईं र तपाईंको सहकमीहरूलाई तन:शुल्क फेस कभररङहरू ददनुहोस ्र प्रततरथापनहरू उपलब्ि गराउनुहोस।् 
 

िपाईंको रोजगारदािाले िपाईं र िपाईंको सहकमीहरूलाई कसरी प्रयोग गन,े सफा गने र सुरक्षात्मक उपकरण 

त्याग्ने भनी अभ्यास गराउनु पर्छ। 
 

िपाईंको रोजगारदािा आफुले ग्राहकहरूसँग काम गदाछ र अन्य बाट 6 फुट दरूी सम्भव नहँुदा कमछचारीहरूले फेस 

कभररङहरू लगाउनुपर्छ  भनी ननक्श्चि गनुछहोस।् 
रवार्यकर, सरसफाई र 
ककटाणुरदहत 

• व्यस्क्क्तगतको लागग उपलब्ि गने र हातको सरसफाई कायम राख्न ेरटेशनहरू, साबुन, पानन र पेपर टावेलद्वारा 
हाि धुने सहहि, साथसाथै हाि धुन सहज नभएको क्षेत्रहरूको लागग महदरामा आधाररि ह्यान्ड सेननटाइजर 

60% वा सोभन्दा धेरै महदरा समावेश गने।  
• तनयममत रूपमा सफा गनुुहोस ्र सामान्य ठााँउहरू ककटाणुरदहत बनाउनुहोस ्र उच्च मात्रामा छोइने सतहहरू र 

वरतुहरू बारम्बार र कस्क्म्तमा दैतनक। 
 

उदाहरणहरू तयाबबनेट खखचाइ, कुसी बाहु आश्रय, ढोकाको ह्याण्डल, एसलभेटर, ह्याण्डरेल, लाइट क्स्वच, लबी, 
फ्रिजको ढोकाको ह्याण्डल, शौचालयहरू समावेश र्न।् 
 

िपाईंको रोजगारदािाले ग्राहकद्वारा प्रयोग गररएको—उदाहरणको लागग, कुसी, टेननङ बूथहरू—प्रत्येक प्रयोग पनर् 

फ्रकटाणुरहहि ठाउँ र सिहहरू सफा गनुछपर्छ। 
• सामग्री र उपकरणहरू र तनयममत रूपमा सफा र ककटाणुरदहत कायरुटेशनहरू, सामग्री र उपकरणहरूको प्रत्येक 

प्रयोग पतछ बाड्ने काय ुसीममत गनुहुोस।् 
 

उदाहरणहरूमा कम््युटर, टेसलफोन, नगद दिाछ, ियार हुन ेउपकरणहरू समावेश र्न।् 
 

उपकरणमा सम्भाववि खराबी भएको कारणले सीसमि बाड्न वा उपकरण सफा गनछ सम्भव रै्न भने, िपाईंको 
रोजगारदािाले कमछचारीहरूलाई पन्जाहरू लगाउन माँग गनुछपर्छ। 

  

NEPALI 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


शारीररक दरूी • ग्राहक बरने क्षेत्रहरू सदहत व्यस्क्क्तहरूबीच 6 कफट दरुी सुतनस्क्श्चत गन ुसंकेतहरू पोरट गनुहुोस ्र टेप 
वा अन्य माकुरहरू लगाउनुहोस।् 

• ग्राहक र आगन्तुकहरूले सबै समय फेस कभररङ लगाउन मााँग गनुहुोस,् ततनीहरू 2 भन्दा बुडो छन ्र 
गचककत्सकीय रूपमा फेस कभररङ सहन गन ुसक्षम उपलब्ि गराइएको छ।  

• क्षेत्रमा आन्तररक अगिभोगलाई अगिकतम 50% मा सीममत गनुहुोस।् 
 

व्यक्तिगि स्याहारको लागग, अगधकिम क्षमिा सहहि कामदार, ग्राहक, आगन्िुकहरू। 
 

शौचालय र ववश्राम कक्षहरू जस्िा साना के्षत्रहरूको लागग, िपाईंको रोजगारदािाले प्रनिबन्ध अगधभोगमा साइननज 

पोस्ट गनुछपर्छ। 
• सम्भव भएसम्म व्यस्क्क्तगत बैठकहरू सीममत गनुुहोस।् 
• डलेीभरर र सम्भव भएसम्म सम्पकुमा भएका सीममत व्यस्क्क्त उठाउनको लागग तनददुष्ट गररएका क्षेत्रहरू 

रथापना गनुुहोस।् 
• प्रततक्षा गने कक्षहरू सदहत, सबै गैर-आवश्यक सामान्य क्षेत्रहरू बन्द गनुुहोस।् 

 

व्यस्क्क्तगत रयाहारको लागग आवश्यकताहरू। 
 

िपाईंको रोजगारदािाले ननम्न कुराहरू गनुछपर्छ : 
 

• सबै स्वास््य र सुरक्षा ननदेशनहरू न्यूयोकछ  राज्यको स्वास््य 

ववभाग (Department of Health, DOH), व्यावसानयक सुरक्षा 
र स्वास््य प्रशासन (Occupational Safety and Health 

Administration, OSHA) र रोग ननयन्त्रण िथा रोकथाम 

केन्रहरू (Centers for Disease Control, CDC) बाट पालना 
गनुछहोस।् 

 

• कुनै भोजन गने वा पेय क्षेत्रको लागग DOH ननदेशन पालना 
गनुछहोस।् 

 

• संयुति राज्य वािावरणीय संरक्षण ननकाय (Environmental 

Protection Agency, EPA) द्वारा पहहचान गररएको  
COVID-19 ववरूद्धको सरसफाई र ववसंक्रमणको लागग 

प्रभावकारी हुने सामग्रीहरू प्रयोग गनुछहोस।् 
 

• बन्द वाष्प स्नान, क्स्टम रूम र अन्य सेवाहरूले सामाक्जक 

सभडभाडबाट टाढा रहन कहठन हुने बन्द ठाउँहरूमा स्थान 

सलन्र्न।् 
 

• ग्राहकहरूले फेस कभररङ नलगाउदा सम्म प्रवेश ननषेध गनुछहोस ्

र ग्राहकहरूले फेस मास्क हटाउन आवश्यक पने फेससयल जस्िो 
सेवाहरू ननषेध गनुछहोस।् 

 

• िपाईंले ग्राहकहरूसँग काम गदाछ फेस कभररङ गनछ थपमा फेस 

सशल्ड वा सुरक्षा चस्माहरू उपलब्ध गराउर्। 
 

• साझा गररएको खाली ठाउँ, उपकरण र औजारहरू प्रत्येक ग्राहक 

पनर् सफा गनुछहोस ्र फ्रकटाणुरहहि बनाउनुहोस।् कुसी, मसाज 

टेबल, हेडरेस्ट, टेननङ बूथ साथसाथै पुन: प्रयोग योग्य भएका र 
प्रयोग गनछ योग्य नभएका उपकरणहरू समावेश र्न।् सफा गने 

र फ्रकटाणुरहहि बनाउनको लागग अपोइन्टमेन्टहरू बबच पयाछ्ि 

समय हुनुपर्छ। 
 

• ्लैक्तसग्लास जस्िो भौनिक अवरोधहरू त्यहाँ नहँुदासम्म 

कमछचारीहरूले डतेस र नगद दिाछहरूमा 6 फुट दरुी कायम 

राखु्नपर्छ  भनी ननक्श्चि गनुछहोस।् कमछचारीहरू अवरोध भए वा 
नभए पनन फेस कभररङ लगाउनुपर्छ। 

मामलस थेरापी र रपा रोजगारदाताहरूले पालना गनुपुने कुराहरू: 
 

• कमछचारीहरू आफूले ग्राहकहरूलाई मसाज टेबलमा फेसडाउन 

क्स्थनिमा मसाजहरू प्रस्िुि गदाछ फेस कभररङ र फेस सशल्ड वा 
आँखाको सुरक्षा लगाउनुपर्छ  भनी ननक्श्चि गनुछहोस।् 

 

• मसाज टेबलमा सफा र फ्रकटाणुरहहि फेस कभररङ गनुछपर्छ  भनी 
ननक्श्चि गनुछहोस—्उदाहरणको लागग, फेस के्रडलमा कटन 

वपलोकेस—ग्राहकहरू फेसडाउन क्स्थनिमा हँुदा वा यो क्स्थनि 

त्याग गदाछ। 
 

• ग्राहकहरू आफूले फेसडाउन क्स्थनि देखख मासलसको अवगधमा 
निनीहरूको पर्ाडड वा  साइडमा सुत्नेबाट क्स्वच गदाछ फेस 

कभररङ लगाउनुपर्छ  भनी ननक्श्चि गनुछहोस।् 
 

• ग्राहकहरू बीचको रेखाहरू पररविछन गनुछहोस ्र धुनुहोस ्

र निनीहरूलाई प्रयोग बबचको उगचि कन्टेनरहरूमा भण्डार 

गनुछहोस।् 
 

नङ र व्यास्क्क्सङ सैलुन रोजगारदाताहरूले पालना गनुपुने कुराहरू: 
 

• प्रत्येक ग्राहक पनर् सफा र ववसंक्रमण वस्िुहरू। मेननतयूर र 

पेडडतयुअर बाथ र बोल;् हाि र खुट्टा सुकाउन स्टेशन; व्यातस 

कन्टेनर; टाउअल; फ्रफङ्गर बोल;् स््याचुलाहरू समावेश हुन्र्न।् 
िपाईंले एक््लकेटरहरूलाई डबल डडप गनछ सतनुहुन्न। 

 

ट्याटु र वेि रोजगारदाताहरूले पालना गनुपुने कुराहरू: 
 

• कामछचारीले प्रत्येक ग्राहक कायछववगध अनघ सील गररएको 
्याकेजहरूबाट सुईहरू हटाउनुहुन्र् भनी ननक्श्चि गनुछहोस।् 

 

• सफा र प्रयोग नगररएको स्टेनशील वा रेजरहरू प्रयोग गनुछहोस ्र 
निनीहरूलाई प्रयोग गरेपनर् िुरुन्िै फ्यातनुहोस।् 

 

• कमछचारीले ग्राहकहरूसँग काम गदाछ नष्ट गनछ सफ्रकने खालका 
पञ्जाहरू लगाउनुहुन्र् भनी ननक्श्चि गराउनुहोस।् 

 

 


