
 

COVID-19  जानकारी                        ओहायो स्वास्थ्य विभाग 

 

घर-बसे्न-आदेश बारे प्राय: सोविने प्रश्नहरू 

आइतवार, मार्च २२ मा, ओहायो गभर्चर माइकडिवाइन र ओहायो 

स्वास्थ्य ववभाग वर्रे्दशक एमि एक्टोन, एम्डी,एिएच को वर्रे्दशर्मा, 
एि पि एच ले सबै ओहायो वासी लाई आफ्र्ो घरमै बस्न एक 

आरे्दश जारी गर् यो COVID-१ को फैलावट रोक्न। यो आदेश िाचच 
२३ २०२० रात्री ११:५९ बाट अपिल ०६ २०२० रात्री ११:५९ सम्ि 
लाग ूहुनेछ। यो आदेश ले कुरै् पवर् आकारको जमघट रोक्छ र 
सबै अर्ावश्यक व्यवसायहरू बन्द गर्दचछ। यसले खाद्यान्न पसलमा 
जार्, मेविकल हेरर्ाह प्राप्त गर्च, वा तपाईंको पालु्त जनावरलाई 
पैर्दल यात्रा वलर् जस्ता आवश्यक गवतववविहरू वर्षेि गरै्दर्। बावसन्दाहरू राज्यबाट बावहर घर फकच र् सक्छर्् र राज्य छोि्र् 
सक्छर््।  

 

 

यस अडचरले तिाईंको लागग के अर्च राख्दछ भन्ने बारे र्ि  
जानकारीका लागग, कृिया तल हेनुचहोस।्  
 

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू 
आदेशले कहहले असर गछच? 
२३ िाचच सोम्वार पवहान १२:०० बज ेदेखी आदेश लागू हुनेछ 
 

घर-बस्न-आदेश कहााँ लागू हुन्छ? 



ननदेशकको आदेश सम्िूर्च राज्यिा लागू हुन्छ। जबसम्ि तिाईं 
एक आवश्यक व्यवसायको लागग काि गनुचहुन्न वा एक 
अत्यावश्यक गनतपवगि गदै हुनहुुन्छ, तिाईं घरिा बस्नु िछच। 
घरबाट काि गनच अनुिनत हदइएको छ र सम्भव भएिा घरिै 
बस्न िोत्साहहत गररएको छ।  

यो अननवायय छ वा मात्र मागयदशयन? 

यो आदेश अननवायच छ। ओहायो COVID- १९ को र्ि िसार 
रोक्न र हाम्रा मित्रहरू, नछिेकीहरू र किजोर व्यक्क्तहरूलाई 
बचाउन िद्दत गनच, कृिया घरि ैबस्नुहोस।् 
 

 

 

के ओहायो राष्ट्रिय गार्यले यो आदेश लागू गदैछ?  

होईन ओहायो नेश्नल गाडचले यो आदेश लागु गन ेछैन।   
 म एउटा आवश्यक सेवामा काम गछुय। पुललसले कसरी थाहा 
पाउने छ मेरो घर बाहहर जान अनुमनि छ भनेर?  

कानून िवतचन अगिकारीहरूले काििा जाने वा कािबाट आएका, 
फािेसी जााँदा वा ककराना सािानहरू जस्ता आवश्यकताका लागग 
बाहहर आएका बामसन्दाहरूलाई रोक्दैनन।् कुनै िनन आकारको 
सिूहिा जम्िा भएका व्यक्क्तहरूलाई शारीररक रूििा आफैं लाई 
टाढा रहन वा घर जानको लागग भन्न सककन्छ। ओहायोवासीहरु 
सबै अनावश्यक गनतपवगिहरुबाट अलग रहनु िछच। आदेश िालन 
गनाचले िेरैको ज्यान जोगगनेछ र यो ित्येक ओहायोवासीको 
क्जम्िेवारी हो आफ्नो भूमिका ननवाचह गनुच । हािी यसिा एक छौं। 



के ककराना पसलहरू खोललनेछन?् 

हो, आवश्यक सेवाहरू अझै िनन संचामलत हुनेछन:् 

• ककराना िसलहरू 
• गयााँस स्टेसनहरू 
• फािेसीहरू 
• िुमलस स्टेसनहरू 
• फायर स्टेसनहरू 
अस्िताल, क्क्लननक र स्वास््य सेवाहरू 
• फोहोर / सरसराई 
• सावचजननक यातायात 
• सावचजननक सुपविाहरू (अर्ाचत ्SNAP, िेडडकेड) हट लाइनहरू 
 

 

 

मलाई आवश्यक परेको खण्र्मा म कसरी स्वास््यसेवा ललन सक्छु?  

यहद तिाईं बबरािी िहसुस गदै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरलाई 
कलगनुचस, नसच हटलाइन, कुनै िनन टेमलहेल्र् हटलाइन पवशेष 
रूििा COVID-19 (तिाईंको बीिा कम्िनीिा) वा  आितकालीन 
सेवा तर्ा हेरचाह केन्रिा सम्िकच  गनुचहोस ्। यहद तिाइाँ लक्षर्हरू 
अनुभव गदै हुनुहुन्छ वा हाल एकाकीिा हुनुहुन्छ भने, तिाइाँ घरि ै
बसेर तिाइाँको गचककत्सकद्वारा िदान गररएको हदशाननदेशहरू 
िालना गनुचहोस।् आवश्यक नभएसम्ि आितकालीन कोठािा 
नजानुहोस।् आाँखा जााँच र दााँत सफाई जस्ता अनावश्यक कुरा 
स्र्गगत गनुच िछच। सम्भव भएिा, स्वास््य सेवाहरू टाढाबाट मलनु 



िछच। स्वास््य सेवा िदायकलाई सम्िकच  गनुचहोस ्कुन दरू-स्वास््य 
सेवाहरू िदान गदचछन।् 
 

 

यहद मैले काममा जानै पछय भने नन?  

तिाईंको काि एक आवश्यक कायच (उदाहरर्का लागग स्वास््य 
सेवा िदायक, ककराना स्टोर किचचारी, िहहलो ित्यतु्तरकताच), होईन 
भने तिाईं घर बस्नु िछच। यहद तिाइाँ तिाइाँको रोजगारदाता द्वारा 
आवश्यक तोककनु भएकोछ भने , तिाइाँ काि गनच जानु िछच सार्ै 
सािाक्जक दरुी िनन कायि राखु्न िछच । यहद तिाइाँ लक्षर्हरू 
अनुभव गदै हुनुहुन्छ वा हाल एकाकीिा हुनुहुन्छ भने, तिाइाँ घरि ै
बस्नुिदचछ र तिाइाँको गचककत्सकद्वारा िदान गररएका 
हदशाननदेशहरूको िालना गनुचहोस।्  

के हुन्छ यहद मलाई मेरो व्यापार बन्द हुनुपछय जस्िो लाग्छ िर मलाई 
अहहले पनन अपरेट गनय भननयो? 
ओहायोवसीहरुको जीवनका लागग िहत्त्विूर्च भएका सेवाहरू िदान 
गनच घर-बसे्न-आदेशका क्रििा आवश्यक व्यवसायहरू खुला 
रहनेछन।् ती व्यवसायहरूिा सािेल, तर सीमित छैन, फािेसीहरू, 

केहह सरकारी कायाचलयहरू, र रेस्टुरेन्टहरू िाग अनुसार खाना 
िुयाचउन ेकाि गछचन। यहद तिाईं आवश्यक व्यवसायको लागग 
काि गनुचहुन्छ भने, तिाईंले सािाक्जक दरूी कायि राखु्न िछच र 
काि बाहेक अरु सिय घरिा बस्नुिदचछ। यहद तिाईं पवश्वास 
गनुचहुन्छ कक तिाईंको व्यवसाय अनावश्यक छ तर अझै काि गनच 



लगाइन्छ भने, तिाईं आफ्नो रोजगारदातासाँग छलफल गनच 
सक्नुहुन्छ। 
 

के म खाना / ककराना सामानहरू अर्यर गनय सक्छु? 

ककराना डमेलभरी उिलब्ि हुनेछ सार्ै खाना-डमेलभरी, ड्राईभ, र 
टेक आउट पवकल्िहरू िनन उिलब्ि छन।् 
 

के सावयजननक यािायाि र राइर्शेयररिंग उपलब्ि हुनेछ? 

सावचजननक यातायात र राइडशेयररगं केवल आवश्यक यात्राको 
लागग ियोग गनुचिदचछ। जब सम्भव हुन्छ, हहडं्नुहोस,् वा आफै 
ड्राइभ गनुचहोस।्  

के ओहायोमा सर्क बन्द हुनेछ? 

ओहहयोिा सडकहरू बन्द हुाँदैनन।् यहद तिाईंको जागगर वा 
स्वास््यको लागग आवश्यक छ भने िात्र यात्रा गनुच िछच । 
 

के म राज्यबाट बाहहर उर्ान ललन सक्छु? 

पविानहरू र अन्य कुनै िकारको यात्रा िात्र आवश्यक कािका 
लागग ियोग गनच सककन्छ। 
 

यहद मेरो घरमा सुरक्षिि वािावरण छैन भने के गने? 
घर बस्नको लागग सुरक्षक्षत छैन भने, तिाइाँ सक्षि हुनुहुन्छ भन,े यस 

आदेश भरी अको सुरक्षक्षत ठाउाँ  खोज्न आग्रह गररन्छ। कृिया 
हािीलाई सम्िकच  गनुचस सहयोगका लागी । ओहायो घरेलु हहसंा 
हटलाइन 800-934-9840 वा तिाईंको स्र्ानीय कानून िवतचनलाई 
सम्िकच  गनच सक्नुहुन्छ। 



 

 

के म साथीहरू र पररवारलाई भेट्न सक्छु? 

तिाईंको सुरक्षाको लागग, र तिाईंको सिुदायिा उनीहरूको 
सुरक्षाको लागग, तिाईं COVID-19 को बबरूद्ि लड्न िद्दत गनच 
घरिै बस्न ुिछच। जे होस ्तिाई वदृ्ि, नाबामलग, आगित, अशक्त 
व्यक्क्त, वा अन्य किजोर व्यक्क्तहरूको हेरचाह गनच यात्रा गनच 
सक्नुहुनेछ। यहद सम्भव छ भने,  सहयोगको खााँचो िरेका ती 
नातेदारहरुलाई आिूनत च, खाना र औषगि िुयाचईहदनसु तर अन्तकक्रच या 
कि गनुचहोस।् 
 

 

मेरो घरपालुवा जनावर नन?  

तिाईं आफ्नो कुकुर डुलाउन सक्नुहुन्छ र तिाईंको घरिालुवा 
जनावरहरूको लागग आवश्यक स्वास््य उिचार मलन सक्नुहुन्छ। 
नछिेकीहरू र उनीहरूका घरिालुवा जनावरहरू िैदल हहड्दै 
गदाच कि से कि ६ कफट सािाक्जक दरूी अभ्यास गनच 
नबबसचनुहोस।्  घरमा रहनुहोस ्भन्ने अर्यरको मिलब के म मेरा बच्चाहरूलाई 
पाकय मा लैजान सष्ट्क्दन?  

िररवारहरू अझै बाहहर जान सक्नेछन।् िाकच  र बाहहरी खुला 
ठाउाँ हरूिा हहडं्न, दौड वा बाइक सवारी मलन तर अन्य 
व्यक्क्तहरूबाट ६ कफट टाढा रहेर सािाक्जक दरूी अभ्यास गनच 
जरुरी िदचछ। खेल िैदानहरू बन्द छन ्ककनकक नत  स्र्ानहरू 
बढ्दो रोग सने उच्च जोखखििा छन।्  



घर-बसे्न-आदेश र सामाष्ट्जक दरूीको बीचमा के लभन्निा छ? 

COVID-19 जस्ता रोगको फैलावट रोक्नको लागग सािाक्जक दरूी 
एक िहत्त्विूर्च िहहलो कदि हो जसले िाननसहरूलाई आफ्नो 
दैननक कक्रयाकलािहरूिा जान अनुिनत हदन्छ तर र्ि स्वास््य र 
सुरक्षा साविानी अिनाउाँनु िने हुन्छ  । घर-बसे्न-आदेशले उनीहरू 
घरिा बस्न ुिछच , आवश्यक काि नभएसम्ि वा ग्रोसरी िसलिा 
जान वा घरिालुवा जनावर डुलाउन जस्ता आवश्यक काि होईन 
भने। 
 

के म व्यायाम गनय घर छोड्न सक्छु? 

बाहहरी व्यायाि जस्तै हहड्नु  िूर्च रूििा स्वीकायच छ; यद्यपि क्जि, 

कफटनेस केन्र र अन्य यस्तै सुपविाहरू कोरोनाभाइरस नसरोस 
भनेर बन्द गररएका छन।् बाहहर व्यायाि गदाच, अन्य िाननसबाट 
कक्म्तिा  ६ कफट टाढा दौडरे वा हहडंरे सािाक्जक दरूी अभ्यास 
गनुचिछच।  

 

 

के म मेरो बच्चाको स्कूलले प्रदान गरेको खाना ललन सक्छु? 
िेरै क्जल्लाहरू र स्कूलहरूले गैर-िण्डलीको तालिेलिा बबहानको 
खाजा िदान गरेर पवद्यार्ीहरूलाई सहयोग िुर् याइरहेका छन।् 
तिाईंको नक्जक भोजन साइट फेला िानच, ओहायो पवभागको ियोग 
गनुचहोस।् 



शैक्षक्षक अन्तकक्रच यात्िक नक्शा वा तिाईंको स्र्ानीय क्जल्ला 
वेबसाइट वा सािाक्जक मिडडया च्यानलहरूिा खाना पवतरर् स्र्ान 
र सिय हेनुचस।   

के म लुगा िुन बाहहर जान सक्छु? 
  

ड्राई क्लीनर र िुलाई सेवा िदायकहरू आवश्यक व्यवसाय 
िाननन्छ जुन खुला रहनेछ।  


