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ओहायो राज्यभरर खद्रु ा र व्यवसायका लाफ्ग फे फ्सयल कभररङहरूकोअर्पु ालर्ासम्बन्धी फ्र्र्देशकको आर्देश

म, ओहायो स्वास््य फ्वभाग (ODH) को अन्तररम फ्र्र्देशक Lance D. Himes सक्र
ं ामक रोगहरूलाई फै लर्बाि रोक्र् फ्वशेष आर्देशहरू फ्र्दर्का लाफ्ग R.C.
3701.13 " मा मलाई प्रर्दार् गररएको अफ्धकार बमोफ्िम...ओहायो राज्यमा COVID-19 लाई फै लर्बाि रोक्र्का लाफ्ग फ्र्म्र् कुराहरूको "आर्देश फ्र्दन्छु:
प्रस्तावर्ा: ओहायोमा COVID-19 को फै लाविको गफ्त बफ्िरहेको हर्दुँ ा, ओहायोले अन्य राष्ट्रहरू र अमेररकाका धेरै शहर तथा राज्यहरूमा लागू भएका मख्ु य कामबन्र्दी
तथा सीफ्मतताहरूको िोफ्खम कम गर्नछ
ु भर्े बफ्लयो प्रफ्तकायन आवश्यक पछन । ओहायोका हरे क काउण्िी हाल "उच्च िोफ्खम" काउण्िी बर्ेको छ िसले ओहायो राज्यले
COVID - को समार् उच्च संसगन र फै लावि अर्भु व गरररहेको र्देखाउुँछ ।
19. हरे क ओहायोवासीसुँग आफू प्रवेश गर्े पसल तथा व्यवसायहरू सम्भाफ्वत रूपमा सरु फ्ित छर्् र राज्यले ओहायोको आफ्थनक कायानत्मकतालाई िारी राख्र्का लाफ्ग
आवश्यक कर्दमहरू चाफ्लरहेको छ भर्ी थाहा पाउर्े अफ्धकार हन्छ । यसकारण, तत्कालै कायन गर्न आवश्यक छ ।
1. अर्पु ालर्ा सम्बन्धी आवश्यकता: ओहायोमा COVID-19 को बि्र्दो फै लाविलाई कम गर्नका लाफ्ग, म यसैद्वारा अर्च्ु छे र्द 14 मा पफ्हचार् गररएका
आर्देशहरूको अधीर्मा रहेका बाहेक सवनसाधारणलाई प्रत्यि रूपमा वस्तु वा सामार्हरू प्रर्दार् गर्े ओहायोका खद्रु ा व्यापार वा अन्य उद्यम (सामफ्ू हक
रूपमा, "खद्रु ा व्यापारीहरू" भफ्र्र्े) लाई यो आर्देश साथसाथै अन्य सबै प्रचफ्लत ODH आर्देशहरूको अर्पु ालर्ामा बाहेक अन्य अवस्थामा व्यवसाय वा
सञ्चालर्का लाफ्ग खल
ु ा र्राख्र्े आर्देश फ्र्दन्छु ।
2. फे फ्सयल कभररङ (मास्क) सम्बन्धी आवश्यकता: सबै व्यफ्िहरूलाई यस आर्देशको अर्पु ालर्मा खद्रु ा व्यापारी ("खद्रु ा व्यापारका पररसरहरू") मा हर्दुँ ा
हरसमय फे फ्सयल कभररङ (मास्क) लगाउर् आवश्यक हन्छ । ओहायो राज्यभरर पररमाफ्िनत गर्न सफ्कर्े हर्दुँ ा िल
ु ाई 23, 2020 मा हस्तािर
गररएकोफे फ्सयल कभररङसम्बन्धी फ्र्र्देशकको आर्देशका अफ्र्वायन फे फ्सयल कभररङ (मास्क) सम्बन्धी आवश्यकताहरू यस आर्देशमा व्यवस्था गररएका थप
पररष्ट्कृत सरु िाहरूको अर्पु ालर्ा गर्न आवश्यक हर्े खद्रु ा व्यापार पररसरमा व्यफ्ि हर्दुँ ा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रभावकारी हर् िारी रहन्छ । कमनचारीहरूलाई
खद्रु ा व्यापार िेत्रमा लागू हर्े पवू न िेत्रका आर्देशहरूद्वारा समेफ्िएका छर्् । यो आर्देश 10 वषनभन्र्दा कम उमेरका बालबाफ्लकामा लागू हर्दुँ र्ै ।
3. सचू र्ा पोस्ि गर्ेसम्बन्धी आवश्यकता: सबै खद्रु ा व्यापारीहरूले आ-आटर्ो खद्रु ा व्यापार पररसरको सबै प्रवेशद्वारहरूमा प्रफ्वष्ट गर्े सबै माफ्र्सहरूले यस
आर्देश अर्ुरूप फे फ्सयल कभररङ लगाउर् आवश्यक ब्र्ाउुँर्दै स्पष्ट रूपमा र्देफ्खर्ेगरी चेतावर्ी संकेत वा फ्चन्हलाई िाुँस्र्ेछर्् । यो पाठले सबै व्यफ्िहरूलाई
खद्रु ा व्यापार पररसरमा हर्दुँ ा हरसमय फे फ्सयल कभररङलाई लगाउर् अफ्र्वायन हन्छ भर्ेर उल्लेख गर्ेछ । यस्ता चेतावर्ी संकेत डाउर्लोड गर्नका लाफ्ग
https://coronavirus.ohio.gov /wps/po rtal/gov/covid-19/responsible- restart-ohio /Posters- and-Signs/
मा उपलब्ध छ । चेतावर्ी सक
ं े त फ्प्रन्ि गर्न सहायता आवश्यक पर्े कुर्ै पफ्र् व्यवसायले ओहायो स्वास््य फ्वभागको कल सेन्िरलाई 1-833-4 -ASKODH (1-833-427-5634) मा सम्पकन गर्नपु छन ।
4. फ्िम्मेवारी: खद्रु ा व्यापारीहरूले सर्ै स्थार्हरूमा यो आर्देशको अर्पु ालर्ालाई सफ्ु र्फ्ित गर्ेछर्् । कुर्ै पफ्र् खद्रु ा व्यापार पररसरमा प्रफ्वष्ट गर्े व्यफ्िहरूले यो
आर्देशका प्रावधार्हरू र अर्च्ु छे र्द 3 बमोफ्िम िाुँफ्सएको सचू र्ालाई अर्पु ालर्ा गर्ेछर्् ।। खद्रु ा व्यापारीका कमनचारीहरूले यो आर्देश लागू गर्न खोज्र्दा
आफूलाई खतरा वा िोफ्खममा पार्न वा आफूलाई हार्ी पर्ु याउर्ेगरी राख्र् िरुरी छै र् ।
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5. फे फ्सयल कभररङको पररभाषा: फे फ्सयल कभररङ (मास्क) कपडाको सामग्री वा समार् प्रकारको सामग्रीले बर्ाइन्छ र यसले व्यफ्िकोर्ाक, मख
ु र
फ्चउुँडोलाई पणू न रूपमा िाक्छ । फे स कभररङ आरामर्दायक हर्पु छन , िसकारण लगाउर्े व्यफ्िले र्ाकबाि सहि रूपमा श्वासप्रश्वास गर्न सक्र्हु न्छ र
अर्हु ारलाई छुर्बाि बच्र्का लाफ्ग त्यसलाई पिक-पिक फ्मलाउर्पु र्दैर् ।
6. शारीररक र्दरू ी र स्वच्छता: सबै खद्रु ा व्यापारीहरूले सबै प्रवेशद्वारहरूमा मई 29, 2020 मा व्यवसाय मागनर्दशनर् र सामाफ्िक र्दरू ीको सम्बन्धमा
फ्र्र्देशकको अद्यावफ्धक र सश
ं ोफ्धत आर्देश बमोफ्िम फ्र्धानररत गररएको अफ्धकतम िमताको सीमा िाुँस्र्ेछर्् र त्यसलाई लागू गर्ेछर्;् सबैफ्तर
माफ्र्सहरूका बीचमा न्यर्ू तम छ फ्फिको शारीररक र्दरू ी कायम राख्र् सफ्कन्छ भर्ी सफ्ु र्फ्ित गर्नका लाफ्ग आ-आटर्ो खद्रु ा व्यापार पररसरमा
माफ्र्सहरूको सङ्ख्या सीफ्मत गर्ेछर्् र फरक-फरक समयमा प्रवेश गराउर्ेछर्;् सबै चेक-आउि लाइर्हरूमा 6' छुट्टा-छुट्टै घेराको फ्चन्ह लगाउर्ेछर्् र
उपयि
ु सामाफ्िक र्दरू ी प्राप्त गर्न आवश्यक भएमा पसलका सबै आइलहरूलाई एउिै फ्र्दशातफन फकन र्ेगरी व्यवस्था फ्मलाउर्ेछर्् । खद्रु ा व्यापारीहरूले
उच्च सम्पकन स्थार्हरूमा ह्याण्ड सेफ्र्िाइिरहरू पफ्र् राख्र्ेछर्;् कमनचारीहरूलाई फ्र्यफ्मत रूपमा हात धर्ु आवश्यक गराउर्ेछर्;् कमनचारीहरूलाई
लिण र्देफ्खएको अवस्थामा घरमै बस्र् आवश्यक गराउर्ेछर्् र प्रत्येक पिक प्रयोग गरे पफ्छ धेरैिसो छोइर्े वस्तहु रू (उर्दाहरणका लाफ्ग, कािन, बास्के ि
र अन्य उपकरणहरू) लाई कीिाणरु फ्हत बर्ाउर्ेछर्् ।
7. मर्ाफ्सब सफ्ु वधा: प्रत्येक खद्रु ा व्यापारीले खद्रु ा व्यापार पररसरमा मास्क लगाउर् असमथन हर्े कुर्ै पफ्र् व्यफ्िलाई (a) अर्लाइर् वा िेफ्लफोर् अडनर र
कबनसाइड, गैर-सम्पकन फ्पकअप वा डेफ्लभरी फ्वकल्प उपलब्ध गराएर र/वा (b) व्यफ्िलाई फ्चउुँडोसम्म हर्े खालको फुल फे स फ्शल्ड लगाउर् अर्मु फ्त
फ्र्दएर मर्ाफ्सब सफ्ु वधा उपलब्ध गराउर्पु छन । यो आर्देश फ्चफ्कत्सकीय वा फ्वकाससम्बन्धी कारणहरूले गर्दान मास्क लगाउर् असमथन हर्े माफ्र्सहरूमा
लागू हर्दुँ र्ै । अर्च्ु छे र्द 3 मा, आवश्यक गराइएका कुराहरूका अफ्तररि यस्ता सफ्ु वधाहरूका फ्ववरणहरू उपलब्ध गराउर्े सचू र्ा प्रत्येक खद्रु ा व्यापार
पररसरको प्रत्येक प्रवेशद्वारमा िाुँफ्सर्ेछ । यस्ता चेतावर्ी संकेत डाउर्लोड गर्नका लाफ्ग
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/responsi ble-restart-ohio/Posters-andSigns/ मा उपलब्ध छ ।
खद्रु ा व्यापारीले यस्ता सफ्ु वधाहरूलाई आटर्ो वेबसाइि भएको खण्डमा त्यसमा पफ्र् पोस्ि गर्ेछर्् । खद्रु ा व्यापारीका
ग्राहकहरूलाई अर्लाइर् वा िेफ्लफोर् अडनर र कबनसाइड, गैर-सम्पकन फ्पकअप वा डेफ्लभरी फ्वकल्पहरू प्रयोग गर्न आग्रह गररन्छ ।
8. फ्र्फ्र्दनष्ट अर्पु ालर् अफ्धकारी। प्रत्येक व्यवसायमा सबै व्यवसाफ्यक समयको र्दौरार् प्रत्येक व्यवसाफ्यक स्थार् र प्रत्येक फ्शटिका लाफ्ग यो आर्देशको
अर्पु ालर्ा सफ्ु र्फ्ित गर्े फ्िम्मेवारी भएका अर्साइि अर्पु ालर्ा अफ्धकारी फ्र्फ्र्दनष्ट गररर्ेछ । सो फ्र्फ्र्दनष्ट व्यफ्ि स्थार्ीय स्वास््य फ्वभाग र िेत्राफ्धकार
भएको कार्र्ू प्रवतनर् फ्र्कायको लाफ्ग सम्पकन व्यफ्ि पफ्र् हर्ेछर्् ।
9. उल्लङ्घर्पफ्छ स्वास््य उपचार । ODH, स्थार्ीय स्वास््य फ्वभाग वा फ्डफ्स्रक्ि वा कार्र्ू प्रवतनर्को प्रफ्तफ्र्फ्धद्वारा यस आर्देशको
उल्लङ्घर्सम्बन्धी सचू र्ा िारी भएपफ्छ व्यवसाय पररसरहरू COVID-19 को हावाबाि सर्े फ्छिाहरू हराउर् फ्र्दर्का लाफ्ग उल्लङ्घर् सचू र्ामा
फ्र्धानररत गररए अर्सु ार चौबीस घण्िासम्म सवनसाधारणका लाफ्ग तरुु न्तै बन्र्द हर्ेछर्् । प्रफ्तफ्र्फ्धले बन्र्द गर्न आवश्यक बर्ाउर्े उल्लङ्घर्को सचू र्ा
िारी गर्नअ
ु फ्घ व्यवसाय पररसरहरूलाई प्रारफ्म्भक चेतावर्ी िारी गर्हनु र्ेछ ।

10. सहकायन । सबै व्यवसायहरूले सबै व्यवसाफ्यक समयको र्दौरार् ODH, स्थार्ीय स्वास््य फ्वभाग वा फ्डफ्स्रक्िहरू र कार्र्ू प्रवतनर्का
प्रफ्तफ्र्फ्धहरूद्वारा आटर्ा पररसरहरूको सावनिफ्र्क िेत्रहरूमा पहचुँ बर्ाउर् र फ्र्रीिणका लाफ्ग अर्मु फ्त फ्र्दर्ेछर्;् यस आर्देशको अर्पु ालर्ासुँग
सम्बफ्न्धत अर्रु ोध गररएको कुर्ै पफ्र् िार्कारी उपलब्ध गराउर्ेछर्;् र अर्पु ालर्ाको कुर्ै पफ्र् फ्र्रीिण वा अर्सु न्धार्मा पणू न रूपमा सहकायन गर्ेछर्् ।
11. गैर-अर्पु ालर्ाको फ्र्गरार्ी । यस आर्देशका उल्लङ्घर्हरू र्देख्र्े र्ागररकहरूले ओहायो स्वास््य फ्वभागको कल सेन्िरलाई 1-833-4-ASKODH (1-833-427-5634) मा िार्कारी फ्र्दर्पु छन । स्थार्ीय स्वास््य फ्वभागहरूले आवश्यकता भएमा ODH कल सेन्िरमा ODH को
सहायताका लाफ्ग अर्रु ोध गर्न पफ्र् सक्छर्् ।
12. प्रवतनर् अफ्धकारहरू भएका राज्यका कमनचारीहरूलाई अफ्धकार-प्रर्दार्: BWC स्वास््य तथा सरु िा फ्र्रीिकहरूको फ्र्यफ्ु ि । R.C. 3701.28
बमोफ्िम, फ्वशेषगरी ओहायो ब्यरू ोका कामर्दारहरूको िफ्तपफ्ू तन खद्रु ा व्यापार एकाइ कमनचारीहरू लगायत प्रवतनर् अफ्धकारहरू भएका ओहायो राज्यका
कमनचारीहरू, स्थार्ीय स्वास््य फ्वभाग वा फ्डफ्स्रक्ि र स्थार्ीय कार्र्ु प्रवतनर्का अफ्धकारीहरूलाई यसैद्वारा ODH का प्रफ्तफ्र्फ्धहरूको रूपमा
फ्र्रीिण गर्न र यो आर्देशलाई लागू गर्न अफ्धकार-प्रर्दार् गररन्छ ।
13. यो आर्देशको अधीर्मा र्रहेकाव्यवसायहरू: यो आर्देश यहाुँ यसपफ्छ संशोफ्धत गर्न सफ्कर्े हर्दुँ ा फ्र्म्र् मध्ये प्रत्येक ODH आर्देशहरू अन्तगनतका
व्यवसायहरूमा लागू हर्दुँ र्ै :
a. सेप्िेम्बर 23, 2020 मा हस्तािर गररएको अपवार्दहरूका साथ रे स्िुरेन्ि, बार, बैंक्वेि र क्यािररङ सफ्ु वधा तथा खार्पार् सेवाहरू पर्ु : खोल्र्े
फ्र्र्देशकको तेस्रो सश
ं ोफ्धत आर्देश;
b. हेयर सलर्ु , डे स्पा, र्ेल सलर्ु , हिाम पसल, ि्यािु पालनर, शरीर छे ड्र्े स्थार् र िेफ्र्ङ फफ्सफ्लिीहरू पर्ु : खोल्र्े अक्िोबर 9, 2020 मा हस्तािर

गररएको फ्र्र्देशकको संशोफ्धत आर्देश; र,

c. फ्िम, र्ृत्य फ्शिण स्िूफ्डयो र अन्य व्यफ्िगत फ्फिर्ेस स्थार्हरू पर्ु : खोल्र्े मई 22, 2020 मा हस्तािर गररएको फ्र्र्देशकको आर्देश ।
14. ODH का अन्य आर्देशहरू: अगाफ्डको अर्च्ु छे र्दमा सच
ू ीबद्ध गररएका बाहेक ODH द्वारा िारी गररएका अन्य आर्देशहरू अर्सु ार यो आर्देशले
यसका प्रावधार्हरू अर्रू
प
र्रहर्े
पफ्हले
र्ै
िारी
गररएका
आर्देशहरूको कुर्ै पफ्र् प्रावधार्लाई हिाएर त्यसको स्थार् फ्लन्छ ।
ु
15. फ्वफ्वध । यो आर्देशको कुर्ै पफ्र् फ्हस्सले ओहायोको संफ्वधार् अन्तगनतका शफ्िहरूको बाुँडफाुँडमा हस्तिेप गर्े उद्देश्य राख्र्दैर् । यो आर्देश िेल वा
कारागारहरूमा लागू हर्दुँ र्ै । यो आर्देशले यसभन्र्दा थप प्रफ्तबन्धर्ात्मक प्रकृ फ्तको स्थार्ीय िेत्राफ्धकारको कुर्ै पफ्र् आर्देश वा कार्र्ू लाई प्रफ्तस्थापर्
गर्े वा त्यसलाई हिाएर त्यसको स्थार् फ्लर्े उद्देश्य राख्र्दैर् ।

यसैगरी, म यसैद्वारासबै माफ्र्सहरूलाई यो आर्देशमा व्यवस्था गररए अर्सु ार ओहायो राज्यका खद्रु ा व्यापारी पररसरहरूमा हर्दुँ ा फे फ्सयल कभररङहरू लगाउर् आर्देश फ्र्दन्छु
। यो आर्देश र्ोभेम्बर 16, 2020 मा राफ्त 12:01 बिेर्दफ्े ख लागू हर्ेछ प्रभावकारी रहर्ेछ र गभर्नरको कायनकारी आर्देशमा घोषणा गररएको आपतकालीर् फ्स्थफ्तको
म्यार्द समाप्त र्हर्दुँ ासम्म वा ओहायो स्वास््य फ्वभागको फ्र्र्देशकले यो आर्देशलाई रद्द वा पररमािनर् र्गर्दानसम्म पणू न रूपमा लागू र प्रभावकारी रहर्ेछ । यो आर्देश
कायानन्वयर् गर्े कुर्ै पफ्र् सरकारी अफ्धकारीसुँग यो आर्देश प्रभावकारी रहर्ेसम्बन्धी प्रश्नहरू हर्े हर्दसम्म,

स्वास््य फ्र्र्देशकले यसैद्वारा स्थार्ीय स्वास््य फ्वभागहरूलाई फ्लफ्खतमा र यो आर्देश अर्रू
ु प हर्ेगरी प्रश्नहरूको िवाफ फ्र्दर्े अफ्धकार प्रत्यायोिर् गर्हनु न्छ ।

र्ोभेम्बर 13, 2020
Lance D. Himes
स्वास््यका अन्तररम फ्र्र्देशक

