COVID-19 मा प्रतिकार्य स्वरूप तिटी अफ तपट्िबर्य आपिकालीन कार्य िञ्चालन लेभल 2 मा पर्ु ेको छ
पिट्सबर्ग, PA (मार्ग 18, 2020) पसटी अफ पिट्सबर्गले COVID-19 को महामारीको फै लावको प्रपिकार्ग स्वरूि पसटीको मख्ु र् सेवाहरूलाई
कार्म राख्दै पसटीका कमगर्ारीहरू िथा बापसन्दाहरू बीर्को आमने-सामने सम्िकग हरूलाई थि सीपमि र्नग आवश्र्क कदमहरू र्ाल्दैछ ।
घरबाट काम र्नग सक्ने पसटीका कमगर्ारीहरूले महामारीको समर्सम्म त्र्सरी नै काम र्नग जारी राख्नेछन् र अरू कमगर्ारीहरू आििकालीन
कार्गहरूका लापर् अन-कलमा रहनेछन् ।
िपललक वक्सग, मोपबपलटी एण्ड इन्रास्रकर्र र िपमगट्स, लाइसेन्सेस एण्ड इन्सिेक्सन्सका पवभार्हरूमा आििकालीन पस्थपिहरूमा प्रपिकार्गका
कामहरू र्नगका लापर् एकदमै सीपमि सङ््ख्र्ामा मात्र कमगर्ारीहरू रहनेछन् । िापकग ङ्को काननु कार्ागन्वर्नलाई स्थपर्ि र्ररएको छ र पसटीका
अन्र् पवभार्हरूले आकपस्मक मापमलाहरूमा मात्र प्रपिकार्गका कामहरू र्नेछन् ।
प्रहरी, अपनन पवभार्, आकपस्मक मेपडकल सेवाहरू िथा एपनमल के र्र एण्ड कन्रोलद्वारा र्ररने सावगजपनक सरु क्षा प्रपिकार्गका कामहरू िपहले नै
घोषणा र्ररए अनसु ार जारी रहनेछन् ।
"पसटी अफ पिट्सबर्ग हाम्रो कमगर्ारीहरूलाई सरु पक्षि राख्नका लापर् सम्भव भएसम्म प्रत्र्क्ष सम्िकग हरूलाई सीपमि िादै र्ो प्रकोिको समर्भरर
आफ्ना बापसन्दाहरूलाई िणू ग रूिमा सेवा पदन प्रपिबद्ध रहेको छ," मेर्र पवपलर्म िेडुटोले भन्नुभर्ो ।
आजका घोषणाहरूले पसटीको सोमबार जारी र्ररएको COVID-19 सम्बन्धी आििकालीन आदेशहरूको िपहलो सेटलाई पवस्िार र्रे को छ ।
अतफि अफ म्र्ानेजमेन्ट एण्ड बजेट, तपट्िबर्य तिटी काउतन्िल, तिटी कन्रोलरले सबै पवधार्न िथा करारहरूमा हस्िाक्षर र्नग र
पिनीहरूको प्रपिर्ालाई अर्ापड बढाउन जारी राख्नेछ । COVID-19 को प्रपिकार्गको समन्वर् र्नगका लापर् सबै सङ््घीर्, राज्र् िथा स्थानीर्
एजेन्सीहरूसँर्का सञ्र्ारहरू जारी रहनेछन् र बापसन्दाहरूलाई महामारीसम्बन्धी सबै घोषणा िथा कामहरूका बारे मा सपू र्ि र्नगका लापर् िहर्ँ लाई
बनाइरापिनेछ ।
तपट्िबर्य पातकय ङ अथोररटीले िापकग ङ्सम्बन्धी कानुन कार्ागन्वर्न र्राउने कार्गलाई स्थपर्ि र्दैछ र नर्ारे जहरूमा हािबाट र्ररने नर्द
कारोबारहरूलाई अन्त्र् र्दैछ । सरु क्षा बनाइराख्नका लापर् िापकग ङ् नर्ारे जका िररर्ारक िथा सरु क्षाकमीहरू रपहरहनेछन् ।
तडपाटयमेन्ट अफ पतमयट्ि, लाइिेन्िेि एण्ड इन्िपेक्िन्ि (PLI) ले पनमागण (कन्स्रक्सन) स्थलका पनरीक्षण र्ने र जीवन सरु क्षा साइटेसनहरू
जारी र्ने कार्गहरूलाई पनरन्िरिा पदनक
ु ा साथसाथै भवनसम्बन्धी सबै आििकालीन पस्थपिहरूमा 24/7 प्रपिकार्ग उिललध र्राउनेछ । PLI ले
पनर्पमि भवन मेन्टेनेन्स पनरीक्षणहरू, सबै सर्ू ना िथा साइटेसनहरूको प्रपिर्ा अर्ापड बढाउने कार्गहरू, के पशर्रसम्बन्धी कार्गहरू र बोडग अफ
अपिल्सका सुनवु ाइहरूलाई रद्द र्दैछ ।
तडपाटयमेन्ट अफ तिटी प्लातनङले र्ोजनाहरूको समीक्षा र्ने कार्गहरूलाई ररमोटली (टाढा रहेर) र्रररहनेछ िर टेपलकन्फरे न्सहरूबाट र्नग नसपकने
सबै बोडग िथा कपमसन सुनवु ाइहरूलाई रद्द र्दैछ । भोपलको जोपनङ् बोडग अफ एड्जस्टमेन्ट सनु वु ाइ िपहले िर् र्ररए अनसु ार नै आर्ोजना र्ररनेछ
िर उिपस्थि सहभार्ीहरूलाई सुरपक्षि राख्नका लापर् त्र्समा के ही रोकहरू लर्ाइनेछ ।
तडपाटयमेन्ट अफ पतललक वक्ियले सडक छे उ रापिएका फोहोरमैला िथा ररसाइपक्लङ् र्नग फ्र्ाँपकएका वस्िहु रूलाई उठाउने र नेबरहड पबजनेस
पडपस्रक्ट िथा िाकग हरूले नउठाएका कन्टेनरहरूलाई िाली र्ने कार्गहरूलाई जारी राख्नेछ । मौसमी आकपस्मकिाहरूमा प्रपिकार्ग िथा
वनजङ््र्लसम्बन्धी आवश्र्क कामहरूलाई आवश्र्किाका आधारमा र्ररनेछ र िपललक वक्सग पडपभजनहरूमा एकदमै सीपमि सङ््ख्र्ामा मात्र
कमगर्ारीहरू रहनेछन् । इस्ट इन्ड, हेजलवडु िथा वेस्ट इन्ड पडपभजनहरूमा ड्रि-अफ साइटहरूका साथै नथग प्वाइन्ट पिजमा भएका कन्स्रक्सन
जन्क्सनमा ररसाइपक्लङ् ड्रि-अफहरूलाई बन्द र्ररएको छ । (ररसाइपक्लङ् ड्रि-अफहरू पस्रि पडपस्रक्ट र बेल्ट्जहभर/नोक्सपभलमा अझैं उिललध
छन् ।)

तडपाटयमेन्ट अफ मोतबतलटी एण्ड इन्रास्रक्चर (DOMI) का कमगर्ारीहरूले आवश्र्क िने पस्रट पर्न्ह फे ने िथा रापफक पनर्न्त्रणसम्बन्धी
ममगिसम्भारका कार्गहरू मात्र र्नेछन् र रापफकसम्बन्धी कार्ग स्थानहरूको जीवन-सरु क्षा पनरीक्षणहरूलाई जारी राख्नेछन् । र्सले पस्रट लाइनलाई
रङ् लर्ाउने वा पर्न्हको सामान्र् ममगिसम्भारको काम र्ने छै न ।
DOMI िथा DPW द्वारा स्वीकृ ि कार्गस्थलहरूले आफूले पनम्न व्र्वस्थाहरू पमलाउनेछन् भनेर पलपिि आश्वासनहरू पदएमा पसफाररसिपछ
आफ्नो कामहरूलाई जारी राख्न सक्नेछन:्







सबै कमगर्ारीहरू बीर् कम्िीमा िपन 6 पफटको दरु ी बनाइराख्नका लापर् काम र्ने अभ्र्ास िथा कामदारहरूको काम र्ने ठाउँलाई
िररमाजगन र्नेछन
सबै कामहरू बापहर िल
ु ा ठाउँमा र्ररनेछ भनेर सपु नपिि र्नेछन्
कामदारहरूसँर् काम र्दाग लर्ाउने िन्जाहरू छन् र उनीहरूले िन्जा वा फे स र्ाडगहरूलाई साझा र्ने छै नन् भनेर सपु नपिि र्नेछन्
कार्गस्थलहरूमा (िोटागजोन (सानग पमल्ने शौर्ालर्) हरूका अपिररक्त) हाि धनु े स्थानहरू उिललध र्राउनेछन्
कार्गस्थलहरूमा ह्यान्ड स्र्ापनटाइजरहरू उिललध र्राउनेछन्
पस्टर्ररङ् पव्हल, हािे औजारहरू र अन्र् साझा र्ररने उिकरणहरू जस्िा साझा र्ररने सिहहरूलाई पनर्पमि रूिमा जीवाणरु पहि र्नेछन्

तडपाटयमेन्ट अफ फाइनान्िले िेरोल (िलब), राजस्व िथा नर्दको प्रवाहको व्र्वस्था पमलाउन र बैंक रान्सफरहरूसम्बन्धी कार्गहरूको
व्र्वस्थािनलाई जारी रापिरहेको छ ।
तडपाटयमेन्ट अफ ह्यमु न ररिोिेज एण्ड तितभल ितभयिले पनरन्िर रूिमा िेरोलसम्बन्धी मापमलाहरूलाई हेरररहेको छ, नर्ाँ कमगर्ारीहरूको
कार्जी प्रपिर्ाहरूलाई अर्ापड बढाइरहेको छ र पनर्क्त
ु र्रररहेका स्वास््र्कमी िथा आकपस्मक मेपडकल प्रापवपधकहरूको व्र्वस्थािन
पमलाइरहेको छ ।
तडपाटयमेन्ट अफ पाक्िय एण्ड ररतिर्िनहरूलेपसपनर्र (जेष्ठ नार्ररक) िथा ररपिर्सन (मनोरञ्जन) के न्रहरूलाई बन्द र्रे को छ िर छनौट
र्ररएका के ही सेन्टरहरूलाई घर पलएर जाने िाद्यान्न पविरण स्थलहरूको रूिमा काम र्नगका लापर् र्ाडै सीपमि समर् िोल्ने बारे मा र्ोजना
बनाइरहेको छ ।
ल तडपाटयमेन्टले राइट टु नो (थाहा िाउनिु ने अपधकार) सम्बन्धी अपधकारहरूको प्रपिर्ालाई अर्ापड बढाइरहेको छ र सबै पवभार्हरूलाई
COVID-19 मापमलाहरूमा कानुनी सहर्ोर् उिललध र्राइरहेको छ ।
तडपाटयमेन्ट अफ इन्नोभेशन एण्ड पफय मेन्िले पनरन्िर रूिमा प्रापवपधक ममगिसम्भारहरू आवश्र्क िरे का पसटीका सेवास्थलहरूलाई सावगजपनक
सरु क्षासम्बन्धी आवश्र्किाहरूका लापर् नेटवकग को व्र्वस्थािन, 24/7 कल-आउट सेवा उिललध र्राइरहेको छ र घरबाट काम र्नग सक्षम हनका
लापर् आवश्र्किामा रहेका कमगर्ारीहरूलाई महत्त्विणू ग हाडगवेर्र पविरण र्रररहेको छ ।

