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 COVID- १९ ओहायो घर रहनुहोस् भ�े होम अड�र सरल 
त�रकामा 

 

ओहायोले कोरोनाभाइरसको यु� जारी रा�े क्रममा (COVID-१९) गभन�र माइक डेवाइनले घोषणा गरे िक ओहायो 
�ा� िवभागका डाइरे�र डा. एमी ए�नले रा�को घरमै ब� आदेश १ मे स� बढाउन नयाँ आदेश जारी गद�छ।  

ओहायोको मूल रहन-गृह आदेश पिहलो माच� २३ मा प्रभावमा पर्यो र खा�ा� पसलह� र फाम�सीह� ज�ा आव�क 
�वसायह�लाई खुला रहन अनुमित िदएको िथयो।  आफ्नो िनवासस्थान छोड्ने ���ह�ले यात्रा र / वा िकनमेल गदा� 
क��मा ६ िफट अलग �ने सामािजक दूरी आव�कताको पालना गन� पद�छ। सामािजक दूरीले जानी जानी िबरामी 
फैलाउनबाट जोिगन ���ह� बीच शारी�रक ठाउँ बढाउँदैछ।  

बािस�ाह�लाई िन� कारणह�को लािग आफ्नो िनवासह� छोड्ने अनुमित छ: 

�ा� एवं सुर�ा 

• ओहायो वासीह�ले आफ्नो र आफ्नो प�रवार वा प�रवारका सद�ह� वा आफ्नो घर छोड्न वा गन� न�ने 
���को लािग आव�क सेवा वा आपूित�ह� पाउन स�छन्, वा ती सेवाह� वा आपूित�ह� अ�लाई पुर्याउन। यसमा 
िकराना र खाना समावेश छ; घरेलू उपभो�ा उ�ादनह�। 

• उ�ादनह� प्रा� गनु�होस्; घर बाट काम गन� आव�क आपूित� सामानह�; अटोमोबाइल आपूित� (िडलर, पाट्�स, 
आपूित�कता�, मम�त, र मम�त सिहत); र उ�ादनह� सुर�ा, सरसफाई, र िनवासह�को आव�क स�ालन कायम गन� 
आव�क सामानह�।  

• आफ्नो प�रवारको सद�, साथी, वा घरपालुवा जनावरको हेरचाह गन� वा अक� प�रवारमा हेरचाह गन� आफ्नो 
िनवास छोड्न सक्छ। यसमा िववाह र अ�ेि�ह�मा भाग िलनु परेमा । 

 

तपाईंको COVID-१९ प्र�ह�को जवाफको लािग १-८००-४२७-५६३४ मा कल गनु�होस्।  

थप जानकारीको लािग कृपया यहाँ जानुहोस्:  

• https://www.columbus.gov/coronavirus 
• https://covid-19.myfcph.org/ 
• https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ 
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
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कृपया सम्झनुहोस् िक COVID-१९ मु�तया संक्रिमत ��� खोकेमा वा हा�ेउ गरेमा वा नाकको थाराको थोपा वा 
नाकबाट िडस्चाज� �ँदा उ�� �ने थोपाह� माफ� त फैिलन्छ। हामी घरमै र�ौ ंर शारी�रक सामािजक दूरी अ�ास गर्यौ ं
भने हामी जो�खमलाई कम गन� सक्छौ।ं सँगै, हामी COVID-१९ को प्रसार रो� सक्छौ।ं 

 

हामी धेरै िछमेकीह� छौ , एक कोल�स! घर रहनुहोस्, सुरि�त रहनुहोस्, �स्थ रहनुहोस्! 

 


