सिटी अफ सिट्िबर्ग थि िामासिक दुरी बन्देिहरूको घोषणा र्दगछ
पिट् सबर्ग, PA (March 30, 2020) COVID-19 महामारी पिरुद्ध लड् नका लापर् आिश्यक िने सामापिक दरु ीलाई लार्ू र्नग पसटी
अफ पिट् सबर्गले आफ्नो बास्के टबल कोटग र ओभरलुक्सहरूलाई बन्द र्दैछ ।
भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोक्नका लापर् अरूबाट कम्तीमा छ पफटको दरु ी कायम राख्ने पनदेशनलाई धेरै पिट् सबर्ग पनिासीहरूले िालन
र्रररहेका भए तािपन के हीले िालन र्रे का छै नन्, खासर्री पसटी िाकग हरूमा ।
िाकग हरू खुल्ला छन् र शारीररक परयाकलािलाई प्रबधगन र्नगका लापर् पयनीहरूको प्रयोर् र्नग यहााँका पनिासीहरूलाई प्रोत्सापहत
र्ररन्छ । तर आिबाट िपललक िक्सग (Public Works) रुहरूले कोटगहरूबाट बास्के टबल ररमहरू हटाउाँदै छन् र माउन्ट िापसङ्कटन
(Mount Washington) ओभरलुक्सहरूलाई बन्द र्दैछन् । यी क्षेत्रहरू प्राय: सप्ताहान्तमा सामापिक दुरीका पनयमहरूको िालन
नर्ने पनिासीहरूबाट भररएका हुन्थे ।
पसटी िाकग हरूमा समूहमा खेपलने खेलहरू खेल्न अनुमपत छै न । बास्के टबल कोटगहरूलाई बन्द र्नुगका साथै सामापिक दरु ीका पनयमहरूको
िालन भइरहेको छ भनेर सुपनपित र्नग िपललक सेफ्टी (सािगिपनक सुरक्षा) का अपधकारीहरूले सकर पफल्डहरू र अन्य खेल क्षेत्रहरूको
अनुर्मन र्रररहने छन् । ररभरभ्यु िाकग (Riverview Park) मा एउटा सकर पफल्ड िपहले नै बन्द र्ररएको छ ।
प्ले ग्राउण्ड िपहले नै बन्द र्ररएका छन् तर के हीलाई बालबापलकाहरूका लापर् भनेर प्रयोर् र्नग पदइरापखएको छ: COVID-19
भाइरस सतहमा पदनौं बाच्ने भएकोले िाकग का उिकरण तथा प्ले ग्राउण्डहरू सुरपक्षत नहुन सक्छन् भनेर पनिासीहरूलाई स्मरण र्राउन
चाहन्छौं ।
पनिासीहरूले िाकग को बाटोहरूको प्रयोर् र्दाग िपन सामापिक दरु ी कायम राख्नुिछग , यी बाटोहरू हालैको पदनहरूमा ज्यादै पभडभाडयुक्त
भइरहेका छन् ।
पिम्मेिारिणू ग व्यिहारहरूलाई प्रोत्सापहत र्नग िपललक सेफ्टी अपधकारीहरूले प्रयासहरू बढाइरहेका छन् । उियक्त
ु सामपिक दरु ी कायम
राख्नको लापर् स्मरण र्राउन िाकग रे न्िर तथा िपु लसझरूले िाकग मा नपिकबाट िेट्रोपलङ्क र्रररहेका छन् र िाकग तथा प्ले ग्राउण्डका
प्रयोर्कतागहरूलाई बन्दको बारे मा िानकारी पदनको लापर् िपललक िक्सगले थि सङ्क्केतहरू लर्ाउाँदै छ ।
पनिासीहरूलाई िपललक सेफ्टी िा अन्य पसटी अपधकारीहरूसाँर् खानेकुरा नबााँड्न थि स्मरण र्राउन चाहन्छौं । यस्ता कायगहरू यी कपिन
समयहरूमा कमीहरूले र्ने कायगहरू प्रपत समथगन दशागउन असल मनसायले र्ररने भए तािपन यसले र्दाग पसटीका कमीहरूलाई रोर् सने
िोपखम िपन बढी हुन्छ र त्यसैले पनिासीहरूलाई त्यसको सट्टा फुड प्यान्ट्रीहरूमा दान र्नग प्रोत्सापहत र्ररन्छ ।
घरमै बस्नु, बापहर हुाँदा सामापिक दरु ी कायम र्नुग र हातहरू धुनु पिश्वव्यािी COVID-19 महामारी पिरुद्धको लडाइका मुख्य भार्हरू
हुन् । पिट् सबर्ग पनिासीहरूले आफ्नो भूपमका पनिागह र्रे र रोर्लाई फै लनबाट रोक्नमा मद्दत र्नग र हामी सबैको लापर् अग्रिंपक्तमा रहेर
लपडरहेका अस्िताल कमी तथा िपललक सेफ्टी अपधकारीहरू मापथ बढ्दै र्इरहेको भारलाई कम र्नग सक्छौं ।
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