ग्रीष्मकालीन गतितितिहरूको तिश्लेषण गने तिटी अफ तिट् िबगग
PITTSBURGH, PA (मे ,

तिटी अफ तिट् िबगगले COVID-

महामारी तिरूद्धको लडाईको अितिमा गभनग र टम िुल्फको प्रशाितनकबाट चतलरहे को मागगदशगन अन्तगगि िम्भातिि गमीयामका गतिति
तिहरू तनगरानी र योजना गनग जारी राख्नेछ।
यिैबीच यि ििन्तको राम्रो मौिमको िमयाितिमा, जस्तै यि आगामी हप्तान्तमा, िहरी अतिकारीहरूले रोगको फैलाि रोक्नमा मद्दि गनग
को लातग अन्य व्यक्तिहरूिँग नतजकैको तनकटिामा हँ दा िामातजक दू री अभ्याि गनग र मास्कहरू लगाउन तनिािीहरूलाई कडा रूिमा अनु
रोि गनुग हने छ।
प्रमु ख िञ्चालन अतिकारी तकन्से केिी Kinsey Casey) ले आगामी हप्ता िा मतहनामा — िम्भि भएिम्म

क्तितमङ िुल, स्प्रे िाकग, व्यि

क्तथिि स्पोटग , िमर क्याम्प, खेल्ने मैदान, िमर कन्सटग र तफल्महरूको िुरतिि िुरुिाि िमीिा गनग को लातग प्रयत्नहरू ने िृत्व गदै हनु हन्छ।
राज्यको िािारण तनमागण गतितितिहरूको िुरुिािको िािमा आज, िहरी कमग चारीहरूले बातहरी िुतििा र िडकहरू, जङ्गल र डे तिज टु टे
फुटे का टु क्रा िफाइ जस्ता अन्य अनु मति तदइएको कायगको ममग ि ििा िम्भार िुरु गरे का छन् ।
गतिशीलिा र िूिागिार तिभागको तनदे शक करीना ररक्स Karina
Ricks) ले िामातजक रूिमा दू री कायम गने मनोरञ्जनको लातग अनुमति तदन िािगजतनक थिानहरू िुिानग र मु ख्य िडकहरू िमिगन गनग को
लातग योजनाहरू िमीिा गदै हनु हन्छ।
उहाँले गमीयाममा मनोरञ्जनका थिानहरू िररष्कृि गनग र तछमे की व्यििाय तडक्तरिक्टहरूमा िातणज्य बढाउन फुटिाि र आिा िा िूरा बाटो ब
न्दको िम्भातिि प्रयोग तिचार गनग को लातग तछमे की र व्यििाय िमू हहरूको लातग टु लतकट तिजगना गनग यािायाि, व्यििाय, गतिशीलिा र तड
जाइन िेत्रहरूबाट ने िृत्वकिागहरूिँ ग कायगबल तिजगना गनुगभएको छ।
व्यििाय तडक्तरिक्ट र िा तिटी िाकगहरूमा

तिशेष िडकमागगहरूको प्रस्तातिि िमािनहरू बारे कुनै ितन अक्तन्तम तनणगयहरू तलइएको

छै न। िहरी अतिकारीहरूले रोग तनयन्त्रण केन्द्रहरू र राज्य ििा एतलघेनी काउण्टी िास्थ्य तिभागबाट िामातजक जमघटिँग िम्बक्तिि अति
ररि तिफाररिहरू अन्तगगि ितछको तमतिमा प्रस्तातिि तिकल्पहरूबारे िि घोषणाहरू गनुग हने छ।

