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COVID-19 को अव�धमा मास्क सम्बन्धी मागर्�नद�शन 

सेप्टेम्बर 12, 2022 मा ग�रएका प�रवतर्नहरूको साराशं  

• मास्क र रेिस्परेटरहरूद्वारा उपलब्ध गराइन ेसुर�ाका �व�भन्न स्तरहरू सम्बन्धी थ�पएका जानकार� 
• बन्द सावर्ज�नक यातायातका ला�ग Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग �नयन्त्रण र 

रोकथाम केन्द्र) को मािस्कङ सम्बन्धी �सफा�रससँग पङ्िक्तबद्ध गनर् अद्याव�धक ग�रएको 
• गैर-स्वास्थ्यसेवा एक�त्रत से�टङहरू मा मास्क क�हले लगाउनुपछर् भन्न ेबारेमा अद्याव�धक ग�रका �सफा�रसहरू 
• CDC ले समुदायमा �नधार्रण गरेको COVID-19 को स्तर अनुसार, सवर्साधारणले बन्द �ेत्रमा क�हले मास्क 

लगाउनुपछर् भन्न ेबारेमा अद्याव�धक ग�रएका �सफा�रसहरू 

प�रचय  

तपा�ले मास्क वा रेिस्परेटर (अथार्त,् N95s जस्ता �वशेष खालका �फल्ट�रङ मास्कहरू) लगाएप�छ, आफूमात्र नभएर आफू 
वरपरका अरूलाई प�न बचाउन मद्दत गनुर्हुन्छ ।मास्क वा रेिस्परेटर लगाउनाले मा�नसहरूको जीवन बचाउँदै र अथर्व्यवस्थालाई 
खुला राख्दै COVID-19 फैलने क्रमलाई कम गनर् स�कन्छ । खोपहरूको पूरा मात्रा लगाउन े(केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) र 
मास्क वा रेिस्परेटर लगाउने जस्ता �म�श्रत रणनी�तहरूले गम्भीर �बमार� हुन न�दन र स्वास्थ्यसेवा प्रणाल�को बोझलाई कम गनर् 
मद्दत गनर् सक्छ । 

तपा�ले उपलब्ध भएका राम्रोसँग नाक-मुख छोप्न ेर गुणस्तर�य मास्क वा रेिस्परेटर (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) 
लगाउनुपछर् । सह� ढङ्गले लगाएमा, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, रािष्ट्रय पेसागत 
सुर�ा तथा स्वास्थ्य संस्थान)द्वारा स्वीकृत (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) रेिस्परेटरहरू (जस्तै N95s), त्यसप�छ अन्तरार्िष्ट्रय 
रेिस्परेटरहरू (जस्तै KN95s र KF94s) र सिजर्कल मास्कहरू र त्यसप�छ कपडाको फेस मास्कहरूले सबभैन्दा राम्रो सुर�ा प्रदान 
गछर्न ्। य�द तपा� गम्भीर COVID-19 रोगको जो�खममा हुनुहुन्छ (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) भन,े तपा�ले NIOSH द्वारा 
स्वीकृत रेिस्परेटरका ला�ग �फट पर��ण गराउनुपछर् �क पद�न वा तपा�ले �फट पर��ण गराउनु नपन� अन्य रेिस्परेटर �वकल्पहरू 
बारे �वचार गनुर्पछर् भन्न ेसम्बन्धमा आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामशर् �लनुहोस ्। �फट पर��ण तथा मास्क छनौटका 
बारेमा थप जानकार�का ला�ग, Washington State Department of Labor and Industries (L&I, वा�सङ्टन प्रान्त श्रम 
तथा उद्योग �वभाग) को स्वैिच्छक रूपमा मास्क लगाउने सम्बन्धी वेबपेज (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) हेनुर्होस ्। 

�व�भन्न प्रकारका मास्क र रेिस्परेटरहरू र यसलाई कसर� अझ राम्रोसँग �फट बनाउने बारेमा थप जानकार�का ला�ग, मास्क र 
रेिस्परेटरका प्रकारहरू (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छन)् हेनुर्होस ्। यस वेबपेज (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) ले अझ राम्रोसँग 
�फट बनाउन मास्कहरूमा क�हले प�रमाजर्न ग�रन्छ भन्न ेलगायत �व�भन्न प्रकारका मास्क र रेिस्परेटरहरूले क�तको राम्रोसँग 
कणहरू �फल्टर गछर्न ्भन्न ेबारे केह� जानकार� उपलब्ध गदर्छ । �वकासात्मक, व्यवहारजन्य वा स्वास्थ्य समस्या भएका 
कारणले मास्क लगाउन न�मल्न ेव्यिक्तहरूले तलप�ट्ट लामो कपडा भएको फेस �सल्ड लगाउन सक्छन ्। राम्रोसँग नाक-मुख 
छोप्ने मास्क लगाउन समस्या भएमा, बाल स्याहार, �दवा �श�वर र K-12 से�टङहरूमा भएका बालबा�लका लगायतले प�न यी 
फेस �सल्डहरू प्रयोग गनर् सक्छन ्। तथा�प, यसले फेस �सल्ड लगाउनलेाई राम्रोसँग नाक-मुख छोप्ने मास्क वा रेिस्परेटर जित्तकै 
सुर�ा उपलब्ध गराउँदैन भन्न ेकुरा ध्यान �दनु राम्रो हुन्छ । K-12 Schools (K-12 स्कुल), Child Care (बाल स्याहार), 
Early Learning (प्रारिम्भक �सकाइ), Youth Development (युवा �वकास) र Day Camp Programs (�दवा �श�वर 
कायर्क्रमहरू) मा (केह� अ�त�रक्त भाषाहरूमा प�न उपलब्ध छ) मास्क लगाउने बारेमा Washington State Department of 
Health (DOH, वा�सङ्टन राज्य स्वास्थ्य �वभाग) को मागर्�नद�शन हेनुर्होस ्। साथ,ै �निश्चत समूहका मा�नसहरूका ला�ग CDC 
का सुझावहरू (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) प�न हेनुर्होस ्। DOH ले सास फेनर् भाल्भ वा भेन्ट, एक-पत्रे कपडाको मास्क, 
एक-पत्रे  कपडाको रुमाल वा पट्टीहरू (गेटर) भएको मास्क प्रयोग नगनर् �सफा�रस गदर्छ । 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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सास फेनर् भाल्भहरू भएका रेिस्परेटरहरू L&I (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) द्वारा प्रका�शत मागर्�नद�शन अनुसार प्रयोग गनर् 
स�कन्छ ।  

कृपया मास्क सम्बन्धी बारम्बार सो�धन ेप्रश्नहरूको सूचीका ला�ग DOH को मास्क सम्बन्धी वेबसाइट (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध 
छ) मा हेनुर्होस ्।  

यस कागजातको बाँक� भागमा, मास्क र रेिस्परेटरहरू दवुैलाई जनाउन मास्क प्रयोग ग�रएको छ । 

वतर्मान जनादेश र स्वास्थ्य सम्बन्धी आदेशहरू 

हालका सावर्ज�नक आदेशहरू बमोिजम स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू, वयस्क कारागार र वयस्क जेलहरूमा मास्क लगाउनपुदर्छ । 
जनस्वास्थ्य अ�धकार�हरूले प्रकोपहरू जस्ता �वशेष प�रिस्थ�तहरूमा मास्क प्रयोग गनर् अ�नवायर् गराउन सक्छन ्। 

वा�सङ्टन राज्य Department of Health को आदेश 

स्वास्थ्य स�चवको मास्क सम्बन्धी आदेश (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) ले केह� से�टङहरूमा खोप लगाएको भए प�न, नलगाएको 
भए प�न मास्क लगाउन अ�नवायर् गरेको छ: 

• स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू   
• CDC ले �नधार्रण गरे बमोिजम समुदायमा COVID-19 को प्रकोप (स्पे�नस भाषामा उपलब्ध छ) मध्यम वा उच्च 

रहेका काउन्ट�मा अविस्थत वयस्क जेल र कारागार प�रसरहरू 

यस मापदण्डमा सी�मत अपवादहरू छन;् ती अपवादहरू आदेशमा (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) फेला पानर् स�कन्छ । स्वास्थ्य 
सेवा पेशेवरहरूका अ�त�रक्त सबै कमर्चार� र आगन्तुकहरूले स्वास्थ्य सेवा से�टङहरूका भवन�भत्र हँुदा मास्क लगाउन अ�नवायर् छ 
। हरेक व्यिक्तले यस आदेशको पालना गनुर्पन� हुन्छ; व्यवसायहरूको प�न आफ्ना कमर्चार� र ग्राहकहरूलाई यस आदेशको पालना 
गराउने िजम्मेवार� हुन्छ ।  

खारेज ग�रएको: संघीय आदेश  

अदालतको आदेश बमोिजम, अ�प्रल 18, 2022 दे�ख सावर्ज�नक यातायात र प�रवहन केन्द्रहरूमा मास्क अ�नवायर् लगाउनुपन� 
CDC को आदेश अब लागू छैन । यद्य�प, सबैका ला�ग यात्रा र सावर्ज�नक यातायात सुर��त राख्नका ला�ग मास्क लगाउनु 
महत्त्वपूणर् उपाय बनेको छ । CDC को �सफा�रस अनुसार हुने गर� (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ), WA DOH ले कामदार 
र दईु वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरका यात्रुहरूलाई दवुै यातायात र प�रवहन केन्द्रहरू लगायत सबै बन्द सावर्ज�नक यातायात 
से�टङहरूमा मास्क लगाउन �सफा�रस गदर्छ । थप जानकार�का ला�ग सावर्ज�नक यातायात से�टङहरू हेनुर्होस ्।  

वा�सङ्टन राज्यका गभनर्रको घोषणा  

ग्राहक र कमर्चार�हरू प्र�त व्यवसायका िजम्मेवार�हरू बारे जानकार� गभनर्रको Proclamation 20-25.19 COVID-19 
Washington Ready (घोषणा 20-25.19 COVID-19 का ला�ग वा�सङ्टनको तयार�) (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) र 
Proclamation 21-08 – Safe Workers (घोषणा 21-08 – सुर��त कामदारहरू) (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) मा सूचीबद्ध 
ग�रएको छ । 

Washington State Labor and Industries (L&I) र गभनर्रको घोषणा 

मा�थ सचूीबद्ध गभनर्रको घोषणा अनुसार धेरै कायर्स्थलहरूमा मास्क अ�नवायर् नभए प�न, रोजगारदाताहरूले COVID-19 रोकथाम 
सम्बन्धी L&I का मापदण्डहरू र मागर्�नद�शन (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) पालना गनर् बाध्य छन ्। त्यसका साथसाथै, �नजी 
व्यवसायहरूले मास्क लगाउन अ�नवायर् गराउने �नणर्य �लन सक्छन ्र आगन्तुकहरूले कोठामा बस्दाका ला�ग �नयमहरू को 
सम्मान गनुर्पदर्छ । गभनर्रको Proclamation 21-08 – Safe Workers (घोषणा 21-08 – सुर��त कामदारहरू) (अङ्गे्रजीमा 
मात्र उपलब्ध छ) माफर् त, कामदारहरूलाई कायर्स्थलमा मास्क लगाउने अ�धकार छ । Washington Administrative Code 

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
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(WAC, वा�सङ्टन प्रशास�नक ऐन) 296-62-609 (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) ले जनस्वास्थ्य आपत्काल�न समयमा मास्क 
लगाउने कामदारको अ�धकारलाई सुर��त गदर्छ । WAC 296-62-609 (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) बमोिजम, 
रोजगारदाताहरूले कमर्चार�लाई मास्क, रेिस्परेटर वा अन्य व्यिक्तगत सुर�ात्मक यन्त्र वा उपकरणहरू लगाउनबाट रोक्न सक्दैनन ्
। थप जानकार�का ला�ग L&I को COVID-19 रोकथाम: अ�नवायर् नभए प�न काममा रहँदा मास्क लगाउने �नणर्य गन� (केह� 
थप भाषाहरूमा उपलब्ध) हेनुर्होस ्।  

स्थानीय जनस्वास्थ्य �नकाय र अ�धकार�हरू 

स्थानीय स्वास्थ्य अ�धकार�हरूलाई उनीहरूको अ�धकार�ेत्र�भत्र रोगको फैलावट �नयन्त्रण गनर् स्वास्थ्य आदेशहरू जार� गन� 
अ�धकार हुन्छ । यी आदेशहरू राज्यव्यापी आदेशहरूभन्दा बढ� कडा हुन सक्छन ्तर त्योभन्दा खुकुलो भने हुन सक्दैनन ्। 
आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य �ेत्रा�धकार अनुसार जाँच गनुर्होस ्(अङ्गे्रजीमा मात्र) र त्यस �ेत्रका ला�ग जार� ग�रएका सबै स्वास्थ्य 
आदेशहरू पालना गनुर्होस ्। 

�सफा�रसहरू 

मा�थका �वशेष मापदण्डहरू बाहेक सामान्य जनस्वास्थ्य �सफा�रसहरू तल �दइएका छन ्।  

सावर्ज�नक यातायात से�टङहरू  

WA DOH ले कामदार वा दईु वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरका यात्रुहरूलाई सवार� साधनहरू (जस्तै हवाइजहाज, बस, रेल, 
पानीजहाज, सबवे, ट्याक्सी, राइडसेयर तथा गैर-आपत्काल�न मे�डकल यातायात) र केन्द्रहरू (जस्तै एयरपोटर्, बस वा पानीजहाज 
ट�मर्नल, रेल वा सबवे स्टेसन र बन्दरगाहहरू) लगायत बन्द सावर्ज�नक यातायात से�टङहरू (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) 
मा राम्रोसँग नाक-मुख छोप्ने मास्क वा रेिस्परेटर लगाउन �सफा�रस गदर्छ । यी त्यस्ता से�टङहरू हुन ्जहाँबाट धेरै व्यिक्तहरू 
आवतजावत गदर्छन ्र ती स्थानहरू भीडभाड भएका र/वा राम्रर� हावा आवतजावत गनर् नसक्न ेहुन सक्छन ्(जस्तै एयरपोटर् 
जेटवे) । यात्रु र कामदारहरूले यात्रा र सावर्ज�नक यातायात सबैका ला�ग सुर��त राख्नमा मद्दत गनर् राम्रोसँग नाक-मुख छोप्ने 
मास्क वा रेिस्परेटर लगाएर आफू र वरपरका मा�नसहरूलाई सुर��त राख्न सक्दछन ्। �वस्ततृ जानकार�का ला�ग कृपया 
सावर्ज�नक यातायात से�टङहरूमा फेस मास्कहरू प्रयोग गन� बारे CDC को मागर्दशर्न (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) हेनुर्होस,् 
तर याद गनुर्होस ्�क प�हलेका मापदण्डहरू अब �सफा�रसहरू हुन ्। स्कुल बसहरूमा मास्क लगाउन ेसम्बन्धी मागर्�नद�शनका 
ला�ग K-12 Schools (K-12 स्कुल), Child Care (बाल स्याहार), Early Learning (प्रारिम्भक �सकाइ), Youth 
Development (युवा �वकास) र Day Camp (�दवा �श�वर) कायर्क्रमहरूमा COVID-19 सङ्क्रमणको जो�खम न्यूनीकरण गन� 
मापदण्डहरू र मागर्�नद�शन  (wa.gov) (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध) हेनुर्होस ्। WA DOH ले सावर्ज�नक यातायात 
सञ्चालकहरूलाई सबै मा�नसहरूले मास्क लगाउने कायर्लाई समथर्न गनर् प्रोत्सा�हत गदर्छ ।   

स्वास्थ्य सेवा से�टङहरूमा मास्क लगाउन े
स्वास्थ्य स�चव मास्क आदेश (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) मा उल्लेख ग�रएअनसुार स्वास्थ्यसेवा से�टङहरूमा अ�नवायर् मास्क 
लगाउनुपदर्छ । सबै स्वास्थ्यसेवा से�टङहरूले SARS-CoV2 सङ्क्रमण रोकथाम तथा स्वास्थ्य सेवा से�टङहरूमा �नयन्त्रण 
सम्बन्धी अन्त�रम �सफा�रसहरू, DOH 420-391 (wa.gov) (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) को सम्बन्धमा व्यिक्तगत सुर�ा 
उपकरण तथा स्रोत �नयन्त्रण मागर्दशर्नमा पहँुच प्राप्त गनर् सक्छन ्। 

गैर-स्वास्थ्यसेवा एक�त्रत से�टङहरूका ला�ग मास्क लगाउने सम्बन्धी �सफा�रसहरू 

�नम्न से�टङहरूमा CDC को �नधार्रण अनुसार समुदायमा COVID-19 को स्तर (स्पे�नस भाषामा उपलब्ध) मध्यम वा उच्च हँुदा 
दईु वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरका मा�नसहरूलाई बन्द स्थानमा मास्क प्रयोग गनर् �सफा�रस ग�रन्छ:  

• घर�बह�न सेवा प्रदायक साइटहरू (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) 
• व्यापा�रक समुद्र� से�टङहरू (जस्तै, व्यापा�रक प्रयोजनको समुद्र� खाद्य बोक्ने जहाज, काग� जहाज, कु्रज जहाज) 

https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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• गोदाम, कारखाना र खाद्य प्याकेिजङ र मासु प्रशोधन केन्द्रहरू र रोजगारदाताले उपलब्ध गराएका यातायात जस्ता 
कामको प्रकृ�तका कारण भौ�तक दरू� सम्भव नहुने भीडभाड हुने कायर्स्थलहरू  

• काम जार� गन� स्थान, सङ्क्रमणकाल�न आवास, �कशोर पुनस्थार्पना वा �हरासत गहृ र अस्थायी कामदार आवास 
लगायत एक�त्रत बसाइ स्थानहरू (बेडरूम बाहेक) का साझा बसाइ �ेत्रहरू 

• बन्द से�टङहरू वयस्क कारागार, वयस्क जेल, �कशोर पुनस्थार्पना गहृ वा �कशोर �हरासत गहृहरू जस्ता बन्द से�टङहरू 
जहाँ मा�नसहरूलाई थुनामा रा�खएको हुन्छ (उदाहरण, अदालत) 

o ध्यान �दनुहोस,् स्वास्थ्य स�चवको आदेश बमोिजम CDC को �नधार्रण अनुसार समुदायमा COVID-19 को 
स्तर (स्पे�नस भाषामा उपलब्ध) मध्यम वा उच्च हँुदा पाँच वषर् वा सोभन्दा बढ� उमेरका मा�नसहरूले वयस्क 
जेल र कारागार केन्द्रहरूमा अ�नवायर् मास्क लगाउनुपदर्छ । 

o सुधार गहृहरूलाई सुधारगहृ-तहका कारकहरू (केह� थप भाषाहरू उपलब्ध छन)् ले बढ्दो जो�खमलाई सङ्केत 
गदार् मास्क लगाउन अ�नवायर् गराउन ेबारे प�न �वचार गनर् �सफा�रस ग�रन्छ ।  

मा�थका से�टङहरूमा बस्ने वा काम गन� मा�नसहरूले यी से�टङहरूमा नभएको अवस्थामा (उदाहरणका ला�ग, समुदायमा बा�हर 
हँुदा) सामान्य जनताले जस्तै समान �सफा�रसहरूको पालना गनुर्पछर् ।  

गैर-स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू (जस्तै व्यवसाय र सङ्गठनहरू) ले आफ्ना स्थानहरूमा मास्क अ�नवायर् गराउन सक्छन ्। यी 
प्र�तष्ठानहरूले आफ्नो से�टङमा मास्क लगाउन अ�नवायर् गराउन ेवा नगराउने बारे �नणर्य गदार् �नम्न�ल�खत हरेक प�हरूलाई 
�वचार गनुर्पछर् : 

• से�टङमा मा�नसहरूको जो�खम 
o COVID-19 खोपको पूरा मात्रा (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) नलगाएका मा�नसहरूमा COVID-19 र 

गम्भीर रोगहरू लाग्न ेसम्भावना बढ� हुन्छ । 
o �निश्चत मे�डकल समस्या (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) भएका मा�नसहरूमा गम्भीर COVID-19 

�बमार�को उच्च जो�खम हुन्छ ।  
• से�टङमा भेिन्टलेसनको गुणस्तर - �ह�टङ, भेिन्टलेसन र वातानुकूलन (HVAC) प्रणाल�हरू भएका वा नभएका संस्थाहरू 

लगायतका ला�ग जानकार� र भेिन्टलेसन �वकल्पहरूका ला�ग, वायुज�नत रोगहरूको फैलावट कम गनर् भेिन्टलेसन र 
वायुको गुणस्तर (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) र भवनहरूमा स्वच्छ हावाको चुनौती, Environmental Protection 
Agency (EPA, वातावरणीय संर�ण एजेन्सी) (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) हेनुर्होस ्

• से�टङमा भौ�तक दरू� कायम राख्नमा मा�नसहरूको �मता 
• से�टङमा COVID-19 को प्रकोपको शङ्का ग�रएको वा पुिष्ट भएको 

o गैर-स्वास्थ्य सेवा एक�त्रत से�टङमा प्रकोप हँुदा भवन�भत्र मास्क लगाउन कडाइका साथ �सफा�रस ग�रन्छ । 

CDC को �नधार्रण अनुसार समुदायमा COVID-19 को स्तर (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) उच्च भएको समयमा, CDC र 
DOH ले खोप लगाएको भए प�न वा नलगाएको भए प�न सबै मा�नसहरूलाई घर�भत्र मास्क लगाउन �सफा�रस गदर्छन ्। 
व्यिक्तहरूले मास्क लगाउने �नणर्य गरेको अवस्थामा प्र�तष्ठानहरूले उनीहरूलाई मास्क लगाउनबाट �नरुत्सा�हत गनुर् हँुदैन । 
व्यिक्तगत मािस्कङ �सफा�रस र जो�खमका आधारमा �वचार गनुर्पन� प�हरूका ला�ग तल हेनुर्होस ्। 

व्यिक्तगत मास्क सम्बन्धी �सफा�रसहरू 

ल�णहरू दे�खएका, पर��णको न�तजा पोिज�टभ आएका वा COVID-19 सङ्क्र�मत कसैसगँ सम्पकर् मा आएका मा�नसहरूले  

COVID-19 को पर��ण गदार् पोिज�टभ न�तजा आएमा के गन� (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ), COVID-19 ल�ण �नणर्य 
व�ृ (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) र य�द तपा� COVID-19 सङ्क्र�मत कुनै व्यिक्तसगँ सम्पकर् मा आएको सम्भावना भएमा 
के गन� (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) अनुरूप उच्च गुणस्तरको मास्क वा रेिस्परेटर लगाउनुपदर्छ । व्यिक्तहरूले आफू रहेको 
से�टङमा वतर्मान जनादेश र स्वास्थ्य आदेशहरूबमोिजम मास्क लगाउन अ�नवायर् ग�रएको भएमा मास्क लगाउनपैदर्छ । 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_NE.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_NE.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Nepali.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Nepali.pdf
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कुनै प�न प�रिस्थ�तमा, तपा�ले मास्क लगाउन छनौट गनर् सक्नहुुन्छ । मास्क लगाउने वा नलगाउन ेभनेर �नणर्य गदार् 
�नम्न�ल�खत कारकहरूलाई �वचार गनुर्होस:् 

• तपा�को खोप लगाएको िस्थ�त तपा� वरपरका मा�नसहरूको खोप लगाएको िस्थ�त । COVID-19 खोप र बुस्टरहरूको 
पूरा मात्रा (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) नलगाएका मा�नसहरू COVID-19 र गम्भीर रोगको �वकासको ला�ग बढ� 
संवेदनशील हुन्छन ्।   

• तपा�का �निश्चत मे�डकल समस्याहरू (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ)  र गम्भीर COVID-19 रोगको बढ्दो जो�खम 
भएका तपा� वरपर रहेका मा�नसहरूका मे�डकल समस्याहरू । �निश्चत मे�डकल समस्याहरू भएका मा�नसहरू 
COVID-19 रोग प्र�त बढ� संवेदनशील र गम्भीर रोग लाग्न ेउच्च जो�खममा हुन्छन ्।   

• तपा� बस्नु हुने से�टङका �वशेषताहरू (उदाहरणका ला�ग, भीडभाडयुक्त, कम हावायुक्त, बन्द स्थान) ।  
• CDC को �नधार्रण अनुसार समुदायमा COVID-19 को स्तर (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) 

o समुदायमा रोगको स्तर उच्च भएको समयमा, CDC र WA DOH ले खोप लगाएको भए प�न, नलगाएको 
भए प�न घर�भत्र मास्क लगाउन �सफा�रस गदर्छन ्।  

o समुदायमा रोगको स्तर मध्यम वा उच्च भएको समयमा, CDC र WA DOH ले COVID-19 बाट धेरै 
�बरामी हुने उच्च जो�खममा रहेका (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) मा�नसहरूलाई सावर्ज�नक रूपमा बन्द 
स्थानमा हँुदा गणुस्तर�य मास्क वा रेिस्परेटर लगाउन �सफा�रस गदर्छन ्। धेरै �बरामी हुने उच्च जो�खममा 
रहेका व्यिक्तहरूसँग घरेलु वा सामािजक सम्पकर्  भएका मा�नसहरूले उनीहरूसगँ बन्द स्थानमा रहँदा 
गुणस्तर�य मास्क लगाउने बारेमा सोच्नुपदर्छ । 

COVID-19 सम्बन्धी थप जानकार� र संसाधनहरू 

वा�सङ्टनमा हाल COVID-19 को अवस्था (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ), गभनर्र Inslee का घोषणाहरू-(अङ्गे्रजीमा मात्र 
उपलब्ध छ), ल�णहरू (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ), यो कसर� फैलन्छ (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ), मा�नसहरूले कसर� 
र क�हले पर��ण गराउनुपछर् (स्पे�नस भाषामा उपलब्ध छ) र खोपहरू कहाँ फेला पान� (स्पे�नस भाषामा उपलब्ध छ) भन्न ेबारेमा 
प�छल्ला जानकार� प्राप्त गनुर्होस ्। थप जानकार�का ला�ग हाम्रो बारम्बार सो�धन ेप्रश्नहरू (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) हेनुर्होस ्
।  

व्यिक्तको जात/जातीयता वा रािष्ट्रयताको कारणले उसलाई COVID-19 सङ्क्रमण हुने उच्च जो�खममा पाद�न । यद्य�प, 
तथ्याङ्क अनुसार अश्वते समुदायहरूलाई COVID-19 ले असमान रूपमा असर गरेको दे�खन्छ । यो जातीय �वभेद र �वशेष गर� 
संरचनात्मक जातीय �वभेदका कारणले भएको हो जसले गदार् केह� समूहहरूले आफू र आफ्ना समुदायलाई सुर��त राख्न 
तुलनात्मक रूपमा कम मात्र अवसर पाउँछन ्। �बरामीलाई लाञ्छना लगाउनाले �बमार� �वरुद्ध लड्न मद्दत गन� छैन (अङ्गे्रजीमा 
मात्र उपलब्ध छ) । भ्रामक र गलत जानकार� फैलन न�दन अरूसगँ सह� जानकार� मात्र सेयर गर� । 

• वा�सङ्टन राज्यको Department of Health 2019 नोभेल कोरोना भाइरस प्रकोप (COVID-19) (अङ्गे्रजीमा मात्र 
उपलब्ध छ) 

• WA State को कोरोनाभाइरस प्र�तकायर् (COVID-19) (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) 
• आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य �वभाग वा �डिस्ट्रक्ट फेला पानुर्होस ्(अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) 
• CDC कोरोनाभाइरस (COVID-19) (केह� थप भाषाहरूमा उपलब्ध छ) 

अरू प्रश्नहरू छन ्�क ? COVID-19 सम्बन्धी जानकार� प्रदान ग�रने हाम्रो हटलाइन नम्बर 1-800-525-0127 मा फोन गनुर्होस ्
। हटलाइन सेवा खुला रहने समय: 

• सोमबार �बहान 6 बजेदे�ख रा�त 10 बजेसम्म 

• मङ्गलबाररदे�ख आइतबारसम्म �बहान 6 बजेदे�ख साँझ 6 बजेसम्म  
• राज्यमा मनाइन े�बदाका �दनहरू (अङ्गे्रजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) मा �बहान 6 बजेदे�ख साँझ 6 बजेसम्म  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/ne/emergencies-covid-19/covid-19-khaopa
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/ne/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays


   

6 
 

दोभाषे सेवा प्राप्त गनर्, फोन उठेप�छ # �थच्नुहोस ्अ�न आफ्नो भाषा बताउनुहोस ्। आफ्नो स्वास्थ्य वा पर��णका न�तजाहरूका 
बारेमा प्रश्नहरू भएमा कृपया स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्। 

यो कागजातलाई अक� ढाँचामा अनुरोध गनर् 1-800-525-0127 मा फोन गनुर्होस ्। सुन्न नसक्न ेवा सुन्न गाह्रो हुने ग्राहकहरूले 
कृपया 711 (Washington Relay) मा फोन गनुर्होस ्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल पठाउनुहोस ्। 

प�र�शष्ट A   

स्वास्थ्यसेवा से�टङ 

स्वास्थ्य स�चवको मास्क सम्बन्धी आदेश (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) का अनुसार, स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू र द�घर्काल�न 
स्याहार से�टङहरू भनेका कुनै प�न सावर्ज�नक वा �नजी से�टङहरू हुन ्जुन केह� अपवादहरू बाहेक मुख्य रूपमा मा�नसहरूलाई 
व्यिक्तगत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गनर् प्रयोग ग�रन्छन ्। य�द अस्पताल जस्ता मुख्य रूपमा स्वास्थ्यसेवाहरू उपलब्ध गराउन 
प्रयोग हुने स्थानमा अविस्थत भएमा, त्यो सम्पणूर् स्थान स्वास्थ्यसेवा से�टङ वा द�घर्काल�न स्याहार से�टङ हो र �यनीहरूमा फेस 
कभ�रङ आदेशमा बताइएको अपवाद र छुटहरूको अ�धनमा रहेर प�रसरभ�र फेस कभ�रङ लगाउनुपछर् । य�द �कराना पसल वा 
स्कुल नसर्को कायार्लय �भत्रको फाम�सी जस्ता मुख्य रूपमा अन्य उदे्दश्यका ला�ग प्रयोग ग�रएका स्थानमा भएमा स्वास्थ्यसेवा 
से�टङ वा द�घर्काल�न स्याहार से�टङमा केवल ती �ेत्रहरू समावेश हुन्छन ्जुन मुख्य रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनका ला�ग 
प्रयोग ग�रन्छ, तर प�रसरका अन्य �ेत्रहरू होइन । फेस कभ�रङ आदेशमा �दइएको अपवाद र छुटहरूको अ�धनमा रहेर मुख्य 
रूपमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनका ला�ग प्रयोग हुने �ेत्रमा फेस कभ�रङ लगाउनैपछर् । तल समावेश ग�रएको अवस्थामा 
बाहेक, स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूमा स्वास्थ्यसेवा पेशागत प्रमाणीकरण मापदण्डहरू (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) सूचीमा सचूीकृत 
प्रमाणपत्रहरू भएका व्यिक्तहरू साथै प्रमाणपत्र �बना नै कानुनद्वारा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन अनुम�त प्राप्त गरेका 
व्यिक्तहरू पछर्न ्। स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूका अ�त�रक्त सबै कमर्चार� र आगन्तुकहरूले स्वास्थ्यसेवा से�टङहरूका भवन�भत्र हँुदा 
मास्क लगाउन अ�नवायर् छ । 

�नम्न स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू र द�घर्काल�न स्याहार से�टङहरूको गैर-�वशेष सूची हो: 
• अस्पतालहरू लगायत तर यसमा मात्र सी�मत नरह� गम्भीर �बमार� स्याहार से�टङहरू;  
• द�घर्काल�न गम्भीर �बमार� स्याहार से�टङहरू;  
• अन्तरङ्ग पुनस्थार्पना संस्थाहरू;  
• मूल्याङ्कन तथा उपचार संस्था, आवासीय उपचार संस्था, सुर��त �डटोक्स संस्थाहरू लगायत तर यसमा मात्र सी�मत 

नरह� अन्तरङ्ग व्यवहारजन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू;  
• प्रमा�णत सामुदा�यक आवासीय सेवा र सहायताहरू उपलब्ध गराइन ेर प�रष्कृत सेवा सु�वधाहरू भएको न�सर्ङ होम, 

सहायता उपलब्ध गराइन ेबसोबास केन्द्र, वयस्क प�रवार घर, से�टङहरू लगायत तर यसमा मात्र सी�मत नरह� 
आवासीय द�घर्काल�न स्याहार संस्थाहरू;  

• स्वास्थ्यसेवा प्रदान ग�रन ेस्थानमा मोबाइल िक्ल�नक वा अन्य सवार� साधनहरू;  
• �नदान केन्द्र, �च�कत्सक कायार्लय र व्यवहारजन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू (मनो�च�कत्सक, मान�सक स्वास्थ्य परामशर्दाता 

र लागूपदाथर् दवु्यर्सनी पेशेवरका कायार्लयहरू लगायत) लगायत तर यसमा मात्र सी�मत नरह� ब�हरङ्ग संस्थाहरू;  
• दाँत तथा दन्त �च�कत्सा �वशेष� संस्थाहरू;  
• अप्टोमेट्र� र नेत्र �व�ान संस्थाहरू; 
• फाम�सीहरू (खुद्रा �ेत्रहरू समावेश नभएको);  
• मसाज थेरापी कायार्लयहरू (यसमा स्पा र स्वस्थता/�फटनसे सेन्टरहरू जस्ता गैर-स्वास्थ्यसेवा से�टङहरूमा मसाज 

प्रबिन्धत भएका �न�दर्ष्ट �ेत्रहरू पदर्छन)्;  
• कायरोप्रािक्टक कायार्लयहरू;  
• सुँडनेी अभ्यास र स्ट्यान्ड-अलोन जन्म केन्द्रहरू;  
• आइसोलेसन र/वा क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू;  

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• एम्बुलेटर� सिजर्कल केन्द्रहरू;  
• तात्का�लक स्याहार केन्द्रहरू;  
• धमर्शाला स्याहार केन्द्रहरू; र 
• गहृ स्वास्थ्यसेवा, गहृ स्याहार, व्यिक्तगत स्याहार वा तलबी प्रदायकहरूद्वारा �वत�रत धमर्शाला स्याहार सेवाहरू �दइन े

से�टङहरू ।   

स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू र द�घर्काल�न स्याहार से�टङहरूमा �नम्न कुराहरू पद�नन:्  
• मुख्य रूपमा स्वास्थ्यसेवाहरू उपलब्ध गराउन प्रयोग ग�रन े�ेत्रहरू बाहेकका से�टङहरू जहाँ खेलकुद र दशर्क 

कायर्क्रमहरू वा अन्य जमघटहरू आयोिजत हुन्छन ्(प्रमा�णत एथ्ले�टक प्र�श�कहरूले खेलाडीहरूलाई स्याहार उपलब्ध 
गदार् लगायत), जस्तै तो�कएका प्राथ�मक उपचार �ेत्रहरू (जुन स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू हुन)्;  

• Department of Children, Youth & Families (DCYF, बाल, युवा तथा प�रवार �वभाग) बाट इजाजत प्राप्त 
पालनपोषण गहृहरू जसले मुख्य रूपमा स्वास्थ्यसेवाहरू उपलब्ध गद�नन;्  

• मा�नसहरूलाई स्वास्थ्यसेवा प्रदान नगन� अनसुन्धान संस्थाहरू;  
• पशु �च�कत्सा स्वास्थ्यसेवा से�टङहरू;  
• पशु �नयन्त्रण एजेन्सीहरू; 
• गैर-लाभकार� मानवीय समाजहरू; र 
• मे�डकल मा�रजुआना परामशर्दाताहरूले सेवाहरू उपलब्ध गन� लगायत मा�रजुआना खुद्रा आउटलेटहरू । 

य�द स्वास्थ्यसेवा संस्थाले भवन बा�हर रहँदा मास्क लगाउन अ�नवायर् गरेमा, तपा�ले �तनका व्यावसा�यक �नयमहरू पालना 
गनुर्पछर् । थप जानकार�का ला�ग मा�थको कोठामा बस्दाका ला�ग �नयमहरू जानकार� हेनुर्होस ्। कृपया स्रोत �नयन्त्रण 
मागर्�नद�शन (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) र �निश्चत स्वास्थ्यसेवा केन्द्रहरूमा भ्रमण गन� सम्बन्धी मागर्�नद�शन लगायत �वस्ततृ 
मागर्दशर्नका ला�ग स्वास्थ्यसेवा से�टङहरूमा COVID-19 सङ्क्रमण रोकथाम (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) पषृ्ठमा जानुहोस ्। 

कोठामा बस्दाका ला�ग �नयमहरू 

व्यवसाय, सङ्गठन, संस्था र प्र�तष्ठानहरूसगँ आफ्नो प्र�तष्ठान वा संस्थामा मास्क लगाउने सम्बन्धमा आफ्न ै�नयमहरू तय 
गन� अ�धकार छ। व्यवसायहरूले L&I मापदण्डहरू (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) मा भएका सबै मापदण्डहरू पालना गनुर्पन� हुन्छ र 

उनीहरूले स्वास्थ्य स�चवको मास्क सम्बन्धी आदेश (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) मा उल्लेख ग�रएकोभन्दा बढ� सुर�ात्मक हुन 
से�टङहरूमा (जस्तै भवन बा�हर) मास्कहरू अ�नवायर् गराउने �नणर्य गनर् सक्छन ्

स्थानीय जनस्वास्थ्य अ�धकार�हरूले समुदायमा प्रसार सी�मत गनर् थप सुर�ात्मक मास्क आदेशहरू प�न जार� गनर् सक्छन ्। यी 
�नयमहरू स्वास्थ्य स�चवको मास्क सम्बन्धी आदेश (अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) मा उल्लेख ग�रएकोभन्दा बढ� सुर�ात्मक हुन 
सक्छन ्(अङ्गे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ), तर कम सुर�ात्मक हुन सक्दैनन ्। 

यसका अ�त�रक्त, केह� व्यिक्तहरूले मास्क लगाउन आवश्यक, लगाउन ेछनौट गनर् वा लगाउन जार� राख्नुपन� हुन सक्छ । राज्य 
वा स्थानीय स्तरमा मास्क लगाउने जनादेश स�क्रय नग�रएको समयमा प�न उनीहरूसँग सावर्ज�नक रूपमा मास्क लगाउन छनौट 
गन� अ�धकार छ । कृपया आफू, आफ्नो प�रवार र समुदायलाई जोगाउन उनीहरूको मास्क लगाउने रोजाइलाई सम्मान गनुर्होस ्। 
ध्यान �दनुहोस,् तपा�ले मास्क लगाउन छनौट गनुर्भएमा तपा�को प�हचानको प्रयोजन जस्ता प�रिस्थ�तहरूमा यसलाई केह� 
समयका ला�ग हटाउन आग्रह ग�रन सक्छ । 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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