युटाको न्यून जो�खमयु� चरण
पह�लो�तर सद�
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म
ध्य

COVID-19 को फैलावटको ग�तलाई न्यन
ू बनाउन युटाले गरेका �यासह� सफल भइरहेका छन् । नयाँ सामान्य
अव�ामा आउने कुरा �स्वच दबाउनु जस्तो तु�न्तै �ने छै न, यो त घडीको सुई सरे झ� �मशः �बस्तारै �नेछ ।

न य ाँ स ा म

सुईलाई �मशः अगा�ड बढ् न �दन र उल्टो�तर नघुमोस् भ�को ला�ग न्यून जो�खम (पह�लो) क्षे�का ला�ग
तो�कएका जनस्वा�य �ोटोकलह� पालना गनर् जारी राख्नुहोस् ।

ा न्य

उ�

म

यसको अथर् के हो र तपा�ले के गनर् सक्नु�न्छ ?

उ� जो�खम भएका ���ह�ले अझ कडा �नद� शन पालना गनुप
र् न� �न्छ �कन�क उनीह�
COVID-19 बाट ग�ीर �बरामी �ने स�ावना बढ� �न्छ ।

जो�खम
सामान्य �दशा�नद� शह�:
समूहमा

50

6 �फट

वा सोभन्दा कम

सामा�जक �री कायम राख्दै 50
जनासम्मको समूहमा सामा�जक भेला गन� ।

सावर्ज�नक ठाउँ मा सामा�जक
�री कायम राख्नुहोस् ।

सामा�जक �री कायम राख्न गा�ो �ने
अव�ामा अनुहार छो�ुहोस् ।

टोली-टोली बीच खे�लने खेलकुद
��तयो�गता वा अभ्यासह� अ�घ लक्षण
जाँच गन� ।

शै�क्षक वषर् 2020/2021 का ला�ग K-12
स्कूलह� पुन: खुल्ने अपेक्षा ।

सामा�जक �री कायम राखी पौडी
पोखरीह� खो�लने ।

कायर्�म र मनोरन्जन �लह�मा
प�रवार समूहह�को बीचमा 6
�फट �री ।

चचर्

प�रवार समूहह� बीच �री कायम राख्ने,
भेला सानो समूहमा गनर्का ला�ग धेरै पटक
बैठक बस्ने र सकेसम्म �स्�म सेवा �योग
गन� ।

�वसायका ला�ग सामान्य �दशा�नद� शह�:

हामी

"खुल्ला" छ�
सबै �वसायह� खुल्ने र उ�चत
सावधानी अपनाउनेछन् ।

उपयु� सामा�जक �री र स्व�ता
अभ्यासह� स�हत भोजनगृह
सेवाह� खुल्नेछन् ।

उ� जो�खमयु� ���ह�:
अन्य सामा�जक �री राख्ने उपायह� अपनाउन गा�ो �ने
प�रवेशमा अनुहार छो�े कपडा लगाउने

ल�चलो कामको �ब�लाई �ोत्सा�हत
गनुह
र् ोस्, स्व�ता �दशा�नद� शह�को पालना
गनुह
र् ोस् र कायर्�लमा सामा�जक �री
कायम राख्ने कायर्लाई जारी राख्नुहोस् ।

बालबा�लकाह�ः
सावर्ज�नक ठाउँ मा सामा�जक �री कायम राख्नुहोस् ।

कतै या�ा गनुर् छ भने, उ�चत सावधानी अपनाउनुहोस्; उ�
जो�खमयु� क्षे�बाट टाढा रहनुहोस्

लक्षण दे �खएका सबै ब�ाह� बाल स्याहार केन्�मा नगएर
घरमै बस्नुपछर् र कुनै लक्षणह� दे �खएमा घर पठाइनेछ

य�द स�व छ भने टे �लवकर् गनुर्होस्, होइन भने 6 �फट �री
कायम राख्नुहोस्

सावर्ज�नक �ानह�मा बालबा�लकाबीचको अन्त���यालाई
सी�मत गन� (उदाहरणका ला�ग, खेलमैदानका उपकरण)

साथीह� वा प�रवारजनलाई भेट्न जाँदा, 6 �फटभन्दा कम
�रीमा अनुहार छो�े कपडा लगाउनुहोस्
आफ्नो प�रवार वा �नवासका सदस्य बाहेक अ� उ�
जो�खमयु� ���ह�सँगको शारी�रक अन्त���यालाई सी�मत
गनुर्होस्
आफ्नो प�रवार वा �नवास बा�हर 20 वा सोभन्दा कम
���ह�को समूहमा अन्त���या गन�
अ�ताल, न�स�ङ होम वा अन्य आवासीय स्वा�यसेवा
सं�ाह�मा सकेसम्म कम जाने

Coronavirus.Utah.gov
मा गएर ��� र �वसायका ला�ग
�वस्तृत �दशा�नद� शनह� अध्ययन गनुर्होस्

