
 

   

 

 

 

मके्लनेबर्ग काउण्टी घरभित्र बस्न ेआदशे 

मेक्लेनबर्ग काउण्टील ेहाम्रो समदुायमा COVID-19 थप फैलन नददनको लाभर् भबहीबार, मार्ग 26, 2020, भबहान 8:00 बजे 

देभि घरभित्र बस्नआेदेश जारी र्रेको छ। यस आदेशल ेमेक्लनेबर्ग काउन्टीका सबै बाभसन्दाहरूलाई घरभितै्र बस्न र 

आवश्यकता िन्दा बाहके आफ्नो घरबाभहर नभनस्कन भनदेभशत र्दगछ। यो आदेश अभिल 16, 2020 सम्मको लाभर् मान्य 

हुनेछ 

तर यसको भनयभमत रूपमा समीक्षा र मलू्याङ्कन हुनछे र मेक्लेनबर्ग काउन्टी जनस्वास््य भनदेशक र शालोट-मेक्लनेबर्ग 

भवपत्व्य वस्थापकको भसफाररसका आधारमा पररमाजगन, संशोधन वा भवस्तार र्नग सदकनेछ। 
 

तपाईंल ेभनम्न कायगहरू र्नग सकु्नहुनेछ 

• दकराना पसल, सुभबधा वा र्ोदाम स्टोरमा जान 

• औषभध तथा अन्य स्वास््यसेवा सामग्रीहरू भलनको लाभर् फामसेीमा जान 

• मेभिकल अपोइन्टमेन्टको लाभर् जान (पभहले आफ्नो भर्दकत्व्सक वा िदायकसँर् सोध्नुहोस्) 

• टेक-आउट, िेभलिरी वा ड्राइिथ्रुको लाभर् रेस्टुरेन्टमा जान 

• साथी वा पररवारको सदस्यको लाभर् स्याहार वा सहायता र्नग 

• पैदलयात्रा र्नग, साइकल र्लाउन, हाइक र्नग, दर्नुग, र यायामको लाभर् िकृभतमा रहन - तपाईं र अरू 

माभनसबीर्को दरूी कम्तीमा छ दफट राख्नुहोस् 

• आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई िुलाउन र आवश्यक परेमा पशुभर्दकत्व्सककहाँ लैजान 

• कसैलाई आवश्यक सामग्रीहरू ल्याउन सहयोर् र्नग 

• िेभलिर र्ने कुनैपभन यवसायबाट िेभलिरीहरू िाप्त र्नग 
 

तपाईंल ेभनम्न कुराहरू र्नुगहुन्न 

• यस आदेशद्वारा पररिाभषत र्ररएको अत्व्यावश्यक सेवाहरू िदान र्नग बाहके काममा जान 

• कुनै तत्व्काल आवश्यकता छैन िने साथीहरू र पररवारलाई िेट्न 

• बाभहर जाँदा अरू िन्दा 6 दफटिन्दा कम दरूी राख्न े

• अस्पताल, नर्सगङ होम, दक्ष नर्सगङ सुभबधा वा केन्रको वेबसाइटमा िदान र्ररएका सीभमत अपवादहरू बाहके 

अन्य आवासीय स्याहार केन्रहरूमा भियजनहरूलाई िेट्न 

• अत्व्यावश्यक यात्रा र र्भतभवभधहरूका लाभर् बाहके यात्रा र्नग 
 

"घरमा बस्न"ु र "सामाभजक दरूी कायम र्नुग" बीर् के भिन्नता छ? 

घरमा बस्न ुसामाभजक दरूी कायम र्ने कायगको अझ किा रूप 

हो। घरमा बस्नुको अथग यी हुन:् 

• घरभितै्र बस्नु (िुला नबस्नु र अरूलाई पभन िुला बस्न नददन)ु 

• अत्व्यावश्यक सेवाहरूका लाभर् मात्र बाभहर भनस्कनु 

• अरू माभनसदेभि 6 दफट वा त्व्यो िन्दा पर रहन ु

• समूहमा िेला नहुन ु

 
 

घोषणाको लाभर्, MeckNC.gov/COVID-19 मा जानुहोस्।। थप िश्नहरू छन ्िने मेक्लेनबर्ग काउन्टी स्टेट होम 

हले्पलाइन (704) 353-1926 मा कल र्नुगहोस्। कायागलय िलु्ने समय सोमवारदेभि शुक्रवारसम्म, भबहान 8:00 देभि 

राभत 8:00 बजेसम्म हो। 


