
   
 

 

 

మెక్లెన్బర్గ్లో ఇంట ివద్దనే ఉండాలన ేఆదేశాలు 
 
మన కమయూనిటీలో కొవిడ్-19 వ్యూప్తిప్ ై తదుపరి పో రయడటం కొరకు  గురువారం, మార్చి 26, 2020 నాడు  ఉద్యం 
8:00 గం.ల  నుంచి ఇంట ివదదన ఉండాలనే ఆదేశయనిి మెకలెన్బర్్గ జారీ్చసేతంద.ి ఈ ఆదశేయలు మెకలెన్బర్్గ క ంట ీ

నివ్యసతతులందరూ ఇంటలె నే ఉండేలా, అత్ాూవశ్ూకమెనై అవసరయలను మంచి వ్యరు తమ ఇళె్ వ్ెలుపల తిరగడానిి 

పరమితం చయేాలని నిరదదశిసుి ంది. ఈ ఆదేశయలు ఏప్రిల్ 16, 2020  వరకు చెలుె బాటు అవుత్ాయి, అయిత్ ేఇవి 

రలగయూలర్గ్గయ సమీక్షంచి, మదింపు చయేబడత్ాయి. మకెలెన్వర్్గ క ంటీ పబె్లక్ హలిె్త డెరైలకటర్గ మరయియ చారలెటటట-మకెెన్బర్్గ 

ఎమరలెన్సీ మనేేజ్మెంట్ చేస్ేసతఫయరసుల ఆధారంగయ వ్యటనిి్అనుగయణంగయ దీనిని్మారచవచ్ుచ, సవరించ్వచ్ుచ లేదా 
పొ డషగించ్వచ్ుచ. 

 
మీరు 

• గయాసరీ, కన్సీనియనీ లేదా వ్ేర్గ్హౌస్ స్ోట రుకు వ్ళెె్వచ్ుచ 

• ఔషధాలు మరయియ ఇతర ఆరోగూ సంరక్షణ ఆవశ్ూకయలను కొనుగోలు చయేడానిక ిఫయరమసకీి వ్ళెె్వచ్ుచ. 

• మెడషకల్త అపయయింట్్మెంట్్లకు ( మీ వ్ెైదుూడు లేదా పొొ వ్ెడైర్గ్త్ో మయందుగయ చెక్ చేసుక ండష) వ్ెళె్వచ్ుచ. 

• టటక్-అవుట్, డలెివర ీలేదా డెైవై్-తరొ కొరకు ఒక రలస్యట రలంట్్కు వ్ళెె్వచ్ుచ 

• సేిహతిుడు లేదా కుటుంబసభ్యూడష సంరక్షణ లేదా మదదతు అందించ్వచ్ుచ 

• నడవడం, మీ బ కై్ రలడై్ చేయడం, హెకైింగ్, జాగింగ్ మరయియ వ్యూయామ సీభావం ఉండవే్యటిని చయేవచ్ుచ- 

అయిత్ే మీకు మరయియ ఇతరులకు మధ్ూ కన్ససం ఆరు అడుగయల దూరం ఉండలేా చ్ూడండష. 
• అవసరం అయిత్ ేమీ ప్ ంపుడు జంతువులను తీసుకొని పశువ్ెైదుూడష వదదకు వ్ెళె్వచ్ుచ 

• అవసరమెైన వసుి వులు పొ ందడానికి ఎవరికలనైా స్యయం చయేవచ్ుచ. 

• వసుి వులను డలెివరీ చసేే ఏదెనైా బ్లజినెస్ నుంచి డలెివరలీను పొ ందవచ్ుచ. 

 

మీరు వీటనిి చేయరయదు 
• ఈ ఆదేశ్ం దాీరయ నిరీచించిన విధ్ంగయ మీరు అత్ాూవశ్ూక సవేలు అందించ్కపో త్ ేపనిక ివ్ెళె్డం 

• ఏదెైనా అతూవసరం లేనటెయిత్ ేసేి హతిులు మరయియ కుటుంబసభ్యూలను సందరిశంచ్డం 

• మీరు బయటకు వ్ళెె్లనపుుడు ఇతరుల నుంచి ఆరు అడుగయల కంటట తకుువ దూరయనిి పయటంిచ్డం 

• ఫ సతలిటీ వ్బె్స టై్ అందించిన పరిమత మనహాయింపుల కొరకు మనహా, ఆసుపతి,ొ నరిీంగ్ హో మ్, సతుల్్త 

నరిీంగ్ ఫ సతలిటీ లేదా ఇతర నివ్యసతత సంరక్షణ కదందొంలో ఉని ప్తొయమెనై వ్యరిని సందరిశంచ్డం 

• అత్ాూవశ్ూక పొయాణం లేదా కయరూకలాపయలు లేకుండా పయొాణ ంచ్డం 

 

 ‘ఇంటి వద్దన ేఉండటం’’ మర్చయు ‘‘సామాజికంగా ద్ూరం పాటించడం’’ మధ్య ఉన్న తేడా ఏమిట?ి 

ఇంట ివదదనే ఉండటం అనదేి స్యమాజికంగయ దూరం పయటించ్డం 



యొకు కఠినమెనై రూపం. ఇంటి వదదన ేఉండటం అంటట: 
• ఇంట ివదదనే ఉండటం ( బయటకు రయకుండా మరియయ ఇతరులకు బహర్ితం కయకుండా ఉండటం) 

• అత్ాూవశ్ూక సేవల కొరకు మాతొమ ేబయటకు వ్ళెె్డం 

• ఇతరుల నుంచి 6 అడుగయలు లేదా అంతకంటట ఎకుువ దూరయనిి పయటించ్డం 

• బ ందాలుగయ చేరవదుద . 

పూరిి పకొటన కొరకు, MeckNC.gov/COVID-19 కు వ్ళెె్ండష. తదుపర ిపొశ్ిల కొరకు, హలె్తు్ల ైన (704) 353-

1926 దాీరయ మెకలెన్బర్్గ క ంట ీసేటకు కయల్త చేయండష. స్ో మవ్యరం నుంచి శుకవా్యరం వరకు ఉదయం 8:00 గంటల 

నుంచి రయతి ొ8:00 గంటల వరకు పనిచేసుి ంద.ి 

https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx

