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फ्वषय:

फ्र्र्देशकको आर्देश

ओहायो राज्यमा अपवार्दहरूका साथ सामफ्ू हक जमघिहरूलाई सीफ्मत र/वा फ्र्षेध गर्नका लाफ्ग सश
ं ोफ्धत आर्देश

म, ओहायो स्वास््य फ्वभाग (Ohio Department of Health, ODH) का अन्तररम फ्र्र्देशक Lance D. Himes सक्र
ं ामक रोगहरूलाई फै लर्बाि
रोक्र् फ्वशेष आर्देशहरू फ्र्दर्का लाफ्ग R.C. 3701.13 मा मलाई प्रर्दार् गररएको अफ्धकार बमोफ्जम.. .ओहायो राज्यमा COVID-19 लाई फै लर्बाि रोक्र्का
लाफ्ग फ्र्म्र् कुराहरूको" आर्देश फ्र्दन्छु:
1. एकल फ्र्वास र यो अवफ्स्थत ररयल इस्िेि, अपािनमेन्ि, कन्डोफ्मफ्र्यम वा डफ्मनिरी बसोबास एकाइ बाफ्हर हुर्े 10 जर्ाभन्र्दा बढी माफ्र्सहरूको सबै
प्रकारको सावनजफ्र्क र फ्र्जी जमघिहरू फ्र्षेफ्धत छर्् । यो मार्न 16, 2020 मा जारी गररएको राष्ट्रपफ्त Trump को कोरोर्ा भाइरससम्बन्धी
मागनफ्र्र्देशर्हरू अर्सु ार छ ।
2. अर्च्ु छे र्द 1 वैवाफ्हक उत्सव र अन्त्येफ्ि संस्कारहरूमा लागू हुर्दुँ र्ै ।
3. बैंक्वेिहरूमा फ्र्कि सम्पकन , फ्ववाहको ररसेप्सर् पािी, फ्क्रयाकमनको भोज र अन्य कायनक्रमहरूको र्दौरार् माफ्र्सहरूका बीर्मा हावाको माध्यमबाि सर्े
कणहरूमाफन त COVID-19 को फै लाविलाई कम गर्नका फ्र्फ्म्त फ्तर्ीहरू फ्र्म्र् प्रफ्तबन्धहरूका साथ हुर्पु छन :
a. खल
ु ा जमघि क्षेत्रहरूमा जम्मा हुर् वा फ्क्रयाकलापहरू र र्ार्गार् गर्न;
b. पाहुर्ाहरू हरसमय अफ्र्वायन रूपमा बसेको हुर्पु छन । पफ्हलो र्ृत्य, िोस्ि र के क काि्र्े जस्ता फ्ववाहको परम्परागत ररसेप्सर् कायनक्रमहरूका लाफ्ग
अर्मु फ्त फ्र्दइन्छ;
c. यफ्र्द खार्ेकुरा र पेय पर्दाथनहरू खवु ाइन्छ भर्े पाहुर्ाहरूलाई अफ्र्वायन रूपमा उहाुँहरूकै फ्सिहरूसम्म लगेर खार्े-फ्पउर्े कुराहरू फ्र्दर्पु छन । आफै
आएर हाल्र्े बफे ि र बार क्षेत्रहरूका लाफ्ग अर्मु फ्त हुर्दुँ र्ै ;
d. खार्े वा फ्पउर्े कुराहरू खाइरहेको समयमा बाहेक मास्कहरू अफ्र्वायन रूपमा हरसमय लगाएको हुर्पु छन ; र
e. एउिै िेबलमा 10 जर्ाभन्र्दा बढी माफ्र्स बस्र् हुर्दुँ र्ै र बसेका माफ्र्सहरू पफ्र् एउिै घरपररवारको हुर्पु छन ।
4. अर्च्ु छे र्द 1 धाफ्मनक संस्कारहरूमा लागू हुर्दुँ र्ै ।
5. अर्च्ु छे र्द 1 फ्र्वेर्दर् वा जर्मत सग्रं ह पररसञ्र्ारक र पत्रपफ्त्रका, िेफ्लफ्भजर्, रे फ्डयो, अन्य सञ्र्ार सेवाहरू समावेश हुर्े सञ्र्ारका कुर्ै पफ्र्
फ्क्रयाकलापसफ्हत फस्िन अमेन्डमेन्िद्वारा सरु फ्क्षत गररएको वाक र 1 21.22 बमोफ्जम सवनसाधारणका लाफ्ग खल
ु ा राख्र् आवश्यक पर्े बैठकहरू लगायत
सरकारी बैठकहरूमा लागू हुर्दुँ र्ै ।
6. अर्च्ु छे र्द 1 स्वास््य फ्र्र्देशकका आर्देशहरूद्वारा अर्मु फ्त फ्र्दइएका जमघिहरूमा लागू हुर्दुँ र्ै ।
7. पल
ु िेबल, फ्पर्बल मेफ्सर्, डािन बोडन , जक
ु बक्स, फ्भफ्डयो गेम, आके ड गेम र फ्सक्का हालेर सञ्र्ालर् हुर्े मेफ्सर्हरूलाई अझैपफ्र् जर्ु 5, 2020 मा
हस्ताक्षर गररएको अपवार्दहरूका साथ रे स्िुरेन्ि, बार, बैंक्वेि र क्यािररङ फफ्सफ्लिी र सेवाहरू पर्ु : खोल्र्े फ्र्र्देशकको संशोफ्धत आर्देशमा व्यवस्था गररएका
मागनफ्र्र्देशर्हरू र सो आर्देशका सन्र्दभनहरू बमोफ्जम खल
ु ा राख्र् अर्मु फ्त फ्र्दइन्छ ।

8. यसमा व्यवस्था गररएका बाहेक, सेप्िेम्बर 23, 2020 मा हस्ताक्षर गररएको अपवार्दहरूका साथ रे स्िुरेन्ि, बार, बैंक्वेि र क्यािररङ फफ्सफ्लिी र खार्पार्
सेवाहरू पर्ु : खोल्र्े फ्र्र्देशकको तेस्रो सश
ं ोफ्धत आर्देश लागू रफ्हरहन्छ र बैंक्वेि फफ्सफ्लिीहरूमा फ्ववाहको ररसेप्सर्, फ्क्रयाकमनको भोज र अन्य कायनक्रमहरू
यसका आवश्यकताहरू अर्सु ार र्ल्र्पु छन ।
9. यो आर्देश र्ोभेम्बर 17, 2020 मा राफ्त 12:01 बजेर्दफ्े ख लागू हुर्ेछ ।

यसैगरी, म यसैद्वारा एकल फ्र्वास र यो अवफ्स्थत ररयल इस्िेि वा अपािनमेन्ि, कन्डोफ्मफ्र्यम वा डफ्मनिरी बसोबास एकाइ बाफ्हर हुर्े 10 जर्ाभन्र्दा बढी माफ्र्सहरूको सबै
सावनजफ्र्क र फ्र्जी जमघिहरू अपवार्दहरूका साथ फ्र्षेफ्धत छर्् भन्र्े आर्देश फ्र्दन्छु । यो आर्देश गभर्नरको कायनकारी आर्देशमा घोषणा गररएको आपतकालीर् फ्स्थफ्तको
म्यार्द समाप्त र्हुर्दुँ ासम्म वा ओहायो स्वास््य फ्वभागका फ्र्र्देशकले यो आर्देशलाई रद्द वा पररमाजनर् र्गर्दानसम्म पणू न रूपमा लागू र प्रभावकारी रहर्ेछ । यो आर्देश
कायानन्वयर् गर्े कुर्ै पफ्र् सरकारी अफ्धकारीसुँग यो आर्देश प्रभावकारी रहर्ेसम्बन्धी प्रश्नहरू हुर्े हर्दसम्म, स्वास््य फ्र्र्देशकले यसैद्वारा स्थार्ीय स्वास््य फ्वभागहरूलाई
फ्लफ्खतमा र यो आर्देश अर्रू
ु प हुर्ेगरी प्रश्नहरूको जवाफ फ्र्दर्े अफ्धकार प्रत्यायोजर् गर्नहु ुन्छ ।

र्ोभेम्बर 15, 2020
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