रा� पाक�ह�मा िज�ेवारपूव�क मनोर�न
िलनुहोस्
बा� �ेत्रह�मा िज�ेवार मनोर�नका लािग िनद� िशकाह�
तपाईं जानुअिघ
•

•
•
•

•

के खुला छ भनी हे नु�होस्। रा��ारा-�व�स्थत धेरै स्थल ग��ह� िदनको प्रयोगको लािग खुला
रहँदा, अ� स्थानीय, जनजातीय र संघीय स्थल अझै पिन ब� रहन सक्छन्। अनलाइन माफ�त
www.parks.state.wa.us/parksopening मा जानुहोस्
घर निजकका िदनका यात्राह� रो��होस्। रातका बसोवासह�लाई अनुमित िदइएको छै न।
घरप�रवारका िनकट सद�ह�सँग मात्र ब�ुहोस्। तपाईंको घरप�रवारभ�ा बािहरका
���ह�सँगको मनोर�नले भाइरस संक्रमणका नयाँ माग�ह� िसज�ना गछ� ।
तयार भएर आउनुहोस्। कम�चारीह�ले व� जीवनका �ेत्र र पानी-प�ँच स्थानह�मा सुिवधाह� पु नः
खुला गन� प्रिक्रया सु� गरे को �ँदा आग�ुकह�ले शौचालयह�का �ूनतम वा सीिमत सेवाह� फेला
पान� सक्छन्। तपाईंलाई आफ्नै साबुन, पानी, �ा� सेिनटाइजर तथा �ाइलेट पेपरका साथसाथै आफ्नो
नाक तथा मुख छो�को लािग मा� वा ब�ना �ाउन सु झाव िदइन्छ।
�स्थ �ँदा बा� �ेत्रह�को मजा िलनुहोस्। यिद तपाईंलाई �रो आउने, खोकी ला�े वा �ाँ-�ाँ �ने
ल�णह� दे �खएमा, आफ्नो बा� साहिसक काय�लाई अक� िदनको लािग बचत गनु�होस्।

तपाईं �हाँ पुगेपिछ
•
•

•
•
•

िभडभाड नगनु�होस्। तपाईंको ग��मा िभडभाड रहेको दे �खन्छ भने अ� कतै जान वा अक� पटक
फे�र आउन तयार रहनुहोस्।
शारी�रक दू री अपनाउनुहोस्। आफू र आफ्नो घरप�रवारका िनकट भ�ा बािहरका ���ह�बीच 6
िफट दू री कायम राख्नुहोस्। अ�लाई सु रि�त �पमा जलावतरण गन� पया�� ठाउँ िदनको लािग एक
पटकमा एउटा डु �ा जलावतरण गनु�होस्। आफ्नो सवारी साधन र आफू निजकको सवारी साधनबीच
क�ीमा पिन एउटा पािक�ङ ठाउँ छोड् नुहोस्। आफ्नो डु �ालाई समान त�रकाले ता�ुहोस्।
आफ्ना हातह� बार�ार धुनुहोस्। ���गत सरसफाई कायम राख्नुहोस् र आफूसँग आफ्नै पानी,
साबुन र �ा� सेिनटाइजर �ाउनु होस्।
तपाईंले �ाक गनु�भएको कुरा बािहर िनकाल्नुहोस्। सुलभ प�ा र मा�ह� सिहत आफूसँग भएको
कुनै पिन फोहोर बािहर िनकाल्नुहोस्।
हाम्रा रे न्जर, पाक� सहयोगी र अ� �ेत्रका कम�चारीह� सम� दयालु र स� ब�ुहोस्।

वािश�टन रा�को COVID-19 स��ी प्रितिक्रयाको बारे मा जानकारीको लािग, www.coronavirus.wa.gov
मा जानुहोस्।
Washington State Parks को COVID-19 स��ी प्रितिक्रयाको बारे मा थप जानकारीको लािग,
www.parks.state.wa.us/COVID19 मा जानुहोस्।
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