सिटी अफ सिट् िबर्गले COVID-

को िमयमा िामुदासयक बर्ैंचा र एडप्ट अ

लट Adopt-A-Lot) िाइटहरूको लासर् र्ाडे सिङ मार्गसिदे शिहरू घोषणा र्दग छ
PITTSBURGH, PA (असिल

,

सिटी प्लासिङ र िार्गजसिक कायग सर्भार् माफगत सिटीले िर्गिाधारणको लासर् CDC स्वास्थ्य मार्गसिदे शि कायम राख्ने िमयमा िामु दासयक
बर्ैंचा ियोर् र्िे िम्बन्धी मार्गसिदे शिहरू घोषणा र्रे को छ।
िामु दासयक बर्ैंचा र एडप्ट अ लट Adopt-A-Lot) िाइटहरू खुला छि् तर िसहलो िाथसमकता भिे को िबै िमयमा एक
अकागलाई िुरसित राख्िु हो। िामु दासयक िदस्यहरू िार्गजसिक र्ाडे सिङ ठाउँ हरू ियोर् र्िे िमयमा स्वस्थ रहन्छि् भिी िुसिसित र्िग को
लासर्, सिम्न मार्गसिदे शिहरू स्थासित र्ररएको छ



शंका लाग्दा, घरमै बस्नुहोि् । तिाईं र्ा तिाईंको घरको कोही सबमारी हुिु हुन्छ, तिाईं कमजोर जििंख्याको िदस्य र्ा र्ृद्ध व्यक्ति
हुिु हुन्छ भिे बर्ैंचामा िआउिु होि् ।
 स्वयंिेर्क सदिहरूमा जसत िािो भएिसि िमू ह आयोजिा िर्िुग होि्।
 एक्लै र्ा आफ्िो घरका उिक्तस्थत िदस्यहरूिँर् बर्ैंचा जािु होि्।
 यसद बर्ैंचामा धेरै मासििहरू छि् भिे , िसछ फकेर आउिु होि्। बर्ैंचामा एकिटकमा दे क्तख जिा मासिि िीसमत र्िुग होि्।




िामू सहक ड्यूटीको लासर् अिलाइि कायग िूची बिाउिु होि् । व्यक्तिर्त रूिमा र्ररिे कायग िमु दायद्वारा िसि िाझा र्िग िसकन्छ।
िार्गजसिक स्थलमा यी मार्गसिदे शि र सियमहरूको चेतार्िी िंकेतक िोस्ट र्िुग होि्।

बर्ैंचामा हुँ दा, सिम्न कायग र्िग महत्त्विूणग हुन्छ





अन्य व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा िाखुरा र बेल्चाको लम्बाईमा रहे र िामासजक दू री कायम राख्िु होि् ।
मास्क लर्ाउिु होि् र्ा किडाले आफ्िो मु ख र िाक छोप्नुहोि्।
धे रैजिो छोइिे ितहहरूदे क्तख ितकग रहिु होि् र ह्याण्डल, िािीको क्तिर्ट, शेड ढोकाहरू, आसदलाई कीटाणुरसहत बिाउिु होि् ।
िामु दासयक उिकरणहरू ियोर् िर्िुग होि् र आफ्िो सलएर आउिु होि्।
 तिाईंले बर्ैंचामा सलएर आउिुभएको िबै व्यक्तिर्त र्स्तुहरू र फोहोरलाई हटाउिु होि् ।
 तिाईंले बर्ैंचामा उप्जाएको िबै उत्पादिलाई िूणगरूिमा धु िुहोि्।
 आफ्िो अिु हारमा िछु िु होि् ।
 आफ्िा हात सियसमत रूिमा धु िुहोि्।
एडप्ट अ लट Adopt-A-Lot) िाइटहरूको बारे मा थि जािकारी https://pittsburghpa.gov/dcp/programs/adopt-alot/index.html मा फेला िािग िसकन्छ।
िामु दासयक बर्ैंचाको बारे मा थि जािकारी https://pittsburghpa.gov/dpw/garden-plots मा फेला िािग िसकन्छ।
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