शु क्रबार पुन आरम्भ गननको लागग गिटी कर्नचारीद्वारा बागिरी कार्न
PITTSBURGH, PA (अगिल
Peduto) भोगल, र्े

,

र्ेर्र गिगलर्र् पेडूटो William

दे खि िुरु हुने गरी गिटी अप गपट् िबगनका गनगित कर्न चारीद्वारा गिस्तारै र िुरगितका िाथ बागिरी कार्न बढाउन तर्ार हु

नु हुन्छ।
गभनन र टर् िुल्फ Tom
Wolf) ले िाधारण गनर्ानण गगतगिगध भोगलबाट र राज्यका केिी भागको लागग र्े

दे खि अन्य िीगर्त गगतगिगधिरू िुरु गनन को लागग अनुर्गत

गदइरिे को हुनाले िािनजगनक कार्न गिभाग DPW), गगतशीलता र पूिानधार DOMI) र अनुर्गत, इजाजतपत्र र गनरीिणिरू PLI) द्वारा कार्
फेरर िुरु हुन्छ।
िाम्रा गनिािी र िाम्रा कार्नबल गपट् िबगनर्ा िार्ान्य गगतगिगधर्ा फकनने जीिन चािन्छन् भन्ने िार्ीलाई थािा छ तर िार्ीले अझैपगन िाम्रा गनदे
गशका अनु िार गिज्ञान र डाटाका िाथ लार्ो र्ात्रा पार गनुन छ। र्िै बीच िार्ीले िाम्रा कर्न चारीिरूको लागग स्थानर्ा पूणन िंरिणका िाथ गि
स्तारै केिी कार्न िुरु गनन िुरगित हुन्छ भनी गनधानरण गरे का छ ,ं " र्े र्र पेडूटोले भन्नुभर्ो।
िाल घरबाट कार् गरररिे का गिटी कार्ानलर्का कार्नकतानिरूले अन्यथा घोषणा नगदानिम्म उक्त कार्न गनन जारी राख्नु हुने छ।
गपट् िबगनर्ा, गिटीका कर्न चारीद्वारा बागिरी कार्न कर्न चारीिरूलाई COVIDभाइरिबाट िुरगित राख्नको लागग गनम्न स्वास्थ्य िोटोकलिरूको िाथर्ा भोली फेरर िुरु हुने छ।








ित्येक गशफ्टको िुरुिातर्ा स्वास्थ्य परीिणिरू िञ्चालन गने
िबै कर्न चारीको बीचर्ा गफटको दू री कार्र् राख्नको लागग कार्न अभ्याििरू पररर्ाजनन गने
कर्न चारीिरूिँ ग कार्न पञ्जा र र्ास्क िा अनु िार छोप्ने कपडािरू छन् भन्ने कुरा िुगनगित गने
कार्न िाइटिरूर्ा िात धु ने स्टे शन र पोटे बल श चालर्िरू उपलब्ध गराउने
कार्न िाइटिरूर्ा ह्याण्ड िे गनटाइजर उपलब्ध गराउने
िाझा गररएका टर किरू, उपकरण आगदलाई गनर्गर्त रूपर्ा स्यागनटाइज गने

DOMI का ठे केदारिरूले https://pittsburghpa.gov/press-releases/pressreleases/
िोर्बार पगिरो राित पररर्ोजनािरू िुरु गरे र र्ि िप्ता DOMI र PLI ले िार्ान्य गनर्ानणका पररर्ोजनािरू फेरर िुरु गनन
को लागग तर्ारी गरररिे का छन् ।
भोलीबाट कार्नस्थलिरूर्ा गभडभाड िीगर्त गने एक िप्ता िुला एक िप्ता बन्द तागलकािरू गराउँ दै र उनीिरूलाई बाल स्यािारका िर्स्या
िरू व्यिखस्थत गनन र्द्दत गदै कर्ीिरूिँ ग अन्य कार् पुन आरम्भ हुने छ।
DPW को कार्र्ा गनम्न िर्ािेश हुन्छन्












िनको रूि िटाउने र काट् ने
िडक िफा गने
िफा र स्वत्व
िनस्पगत गनर्न्त्रण र तल झुकेका िांगािरू िटाउने
डे गिज टु टेफुटे का टु क्रा िटाउने ढल ढोका, बम्प आउट, पुलिरू आगद।



ििरव्यापी कबनिाइड र्ाडन डे गिज टु टेफुटे का टु क्रा गपक अप गने र्े

गिंढीको र्र्न त
बोडन अपिरू
पाकनिरूको र्र्न त िम्भार
िडकको िाल्टो पुने
र्ाडन डे गिज टु टेफुटे का टु क्रा डरप अफ गने स्थानिरू फेरर िोल्ने र्ङ्गलबारदे खि शगनबार, गबिान

DOMI को कार्र्ा गनम्न िर्ािेश हुन्छन्



लाइन खस्टर गपङ र्र्न त िम्भार

का लागग पुन अनु िूगचत

बजेदेखि गदउँ िो

बजेिम्म








क्रििाक र रोधक बार र्र्न त िम्भार
िंकेतको र्र्न त िम्भार
गिग्नल िञ्चालनिरू र र्र्न त िम्भार
पेगभङ
खस्पड िम्पिरू
अपाङ्गता र्ानम्पिरू

PLI ले रोग गनर्न्त्रण केन्द्र, स्वास्थ्य गिभाग र गिटी र्ागनगनदे शनिरूको पालना गदै गनर्ानण गनरीिणिरू पुन आरम्भ गने छ।
ििर र्ोजना गिभागले चाँडै नै भचुनअल र्ोजना आर्ोग र िेत्रीकरण िर्ार्ोजन बैठक पररषद् पगन िुरु गने छ।
र्िलाई िुरगित र्ागनदाँ ििरका अन्य िरकारी गक्रर्ाकलापिरू गिस्तारै पुन आरम्भ हुने छन् । उक्त गक्रर्ाकलापिरूका घोषणािरू पगछका
गर्गतिरूर्ा गररने छ।

