माचर् २३, २०२०
माचर् १०, २०२० मा, कोलोराडो राज्यको गभनर्रले नोबेल कोरोनाभाईरस, जसलाई अ�हले COVID-19 नाम �दइएको छ, यो
फै�लने जो�खमको कारणले राज्यभ�र आपतका�लन अवस्थाको घोषणा गद� एउटा कायर्कार� आदे श जार� गरेको छ ।
माचर् १२, २०२० मा, शहरको मेयर तथा डेन्भरको काउण्ट�ले COVID-19 फै�लने जो�खमको कारणले गदार्, C.R.S. § 2433.5-701, et seq. अनुसार स्थानीय प्रकोप आपतका�लनको अवस्था घोषणा गरे को छ, जुन माचर् १६, २०२० मा, COVID-19

फै�लने जो�खमले मे ११, २०२० माफर्त डेन्भरको शहर र काउण्ट�को ला�ग शहर प�रषदले माचर् १६, २०२० मा �वस्तार गरे को

�थयो ।

माचर् १३, २०२० मा, सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरणको डेन्भर �वभाग ("DDPHE") को कायर्कार� �नद� शकले, डेन्भर
संशो�धत नगरको �नयमावल�को खण्ड २४- १६ अनस
ु ार, COVID-19 फै�लने कुरालाई घटाउन केह� स�ु वधाहरुमा सी�मत
पहुँचमा प्र�तबन्ध गरे को छ ("माचर् १३ DDPHE आदे श")।

माचर् १५, २०२० मा, रोग �नयन्त्रण केन्द्र ("CDC") ले सबै ठूल◌ा कायर्क्रम र ५० जना मा�नसहरुको ठूलो जमघट वा बढ� रद्द वा
COVID- 19 फैलन कम गनर् आठ हप्ता स्थ�गत ग�रएको छ ।

माचर् १६, २०२० मा, डेन्भरको सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरणको कायर्कार� �नद� शकले, डेन्भरको संशो�धत नगर �नयमावल�
खण्ड २४-१६ को अनस
ु ार, माचर् १५, २०२० CDC �सफा�रशदे �ख एक ठाउँ मा बसेर रे ष्टुरे न्टमा खाना तथा पेय-पदाथर् उपभोग

गन� तथा बह
ृ त भेला गन� वा एउटा �ेत्रमा धेरै नगन� स�हत वा सी�मत रहेको र एउटा �ेत्रमा ५० जना मा�नस वा सोभन्दा ब�ढ

मा�नसहरुलाई ठूलो भेला गनर्लाई प्र�तबन्ध गरे को छ ("माचर् १६ DDPHE आदे श") ।

माचर् १६, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरणको कायर्कार� �नद� शकले, कोलोराडोको संशो�धत
�वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a)

र 25-1.5-102 (1) (a) (I), सावर्ज�नक स्वास्थ्य आदे श २०-२२ को

सूचनाद्वारा बन्द बार, रे स्टुरे न्ट, �थएटर, व्यायामशाला र क्या�सनो

माचर् १७, माचर् १८, र माचर् १९, २०२० ("माचर् १६ CDPHE आदे श") ।
माचर् १८, २०२० मा, कोलोराडो राज्यको गभनर्रले COV1D-19 सुरु भएको कारणले आदे स संशोधन भएको कारणले कोलोराडो

राज्यमा रहेका सबै सावर्ज�नक तथा �नजी प्राथ�मक र माध्य�मक �वद्यालयहरुमा नोनाल व्यिक्तगत �नद� शनको �नलम्वन गन�
आदे श �दँ दै कायर्कार� आदे श जार� गरेको छ (" माचर् १८ गभनर्र EO") ।
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माचर् १८, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद� शकले, कोलोराडोको संशो�धत

�वधान §§ 25-1.5-101(1)(a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनस
ु ार, COVID-19 भाईरस फै�लन कम गनर्को ला�ग (१०)

जना भन्दा ब�ढ मा�नसहरुलाई भेला हुन रोक्न कायार्न्वयन गन� सामािजक दरू �को उपायहरु जार� गरेको छ ।
माचर् १८, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद� शकले, कोलोराडोको संशो�धत
�वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनस
ु ार,
पष्ृ ठ ११ मध्ये २

सामािजक दरू �को आदे शबाट छूट रहेका �क्रयाकलाप र कायर्हरु थप स्पष्ट गनर्को ला�ग माचर् १८ CDPHE आदेश संशोधन

ग�रएको छ, आवश्यक नरहेको व्यिक्तगत सेवा सु�वधा र रेस ट्र्याक र अफ ट्र्याक प�र-म्यूचुअल वाग�रङ सु�वधाहरु समावेश

गनुर्को साथसाथै रातीको खानाभन्दा खानेकुराको सेवामा उच्च �श�ाका संस्थाहरुलाई छूट �दन प्रमा�णत ग�रएको छ,

व्यायामशालाको प�रभाषा थप्न र
("माचर् १८ CDPHE आदे श") ।

अ�प्रल ३०, २०२० माफर्त

माचर् १६ CDPHE आदे श संशोधन ग�रएको छ ।

माचर् २१, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद� शकले, कोलोराडोको संशो�धत

�वधान §§ 25-1.5-101(1)(a) र 25-1.5-102(1)(a)(I) अनस
ु ार, आवश्यक नरहेको व्यिक्तगत सेवा सु�वधा र रेस ट्र्याक र

अफ ट्र्याक प�र-म्यूचुअल वाग�रङ सु�वधाहरु समावेश गनक
र्ु ो साथसाथै रातीको खानाभन्दा खानेकुराको सेवामा उच्च �श�ाका

संस्थाहरुलाई छूट �दन प्रमा�णत ग�रएको छ, व्यायामशालाको प�रभाषा थप्न र अ�प्रल ३०, २०२० माफर्त माचर् १६ CDPHE

आदे श संशोधन ग�रएको छ । ("माचर् १८ CDPHE आदे श") ।

माचर् २२, २०२० मा कोलोराडोको राज्य सरकार गभनर्र मा�नस नै गएर काम गन� समूह ५०% ले घटाएर कायर्स्थल संकटर�हत

बनाउने र राज्यमा COVID-19 को उपिस्थ�तको कारणले संभवभएसम्मको टाढा बसेर काम गन� �मता लागू गनर् आदे शस�हत
कायर्कार� आदेश D2020-013 जार� गरे को छ । ("EO D2020-013)

माचर् २२, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद� शकले, कोलोराडोको संशो�धत

�वधान §§ 25-1.5-101(1)(a) र 25-1.5-102(1)(a)(I) अनुसार, EO D2020-013 को �नद� शनबाट छुट भएका नाजुक

अवस्थामा आपतका�लन �ेत्रमा काम गन� कमर्चार�, कुनै योजनाको पूवार्धार, सरकार� कामकाज, र अन्य �क्रयाकलापको

प�रभाषा �दद� एउटा आदे श प�न जार� गरे को छ । ("माचर् २२ CDPHE आदे श") ।

आदे शको आवश्यकता

यो आदे श �वशेषग�र सरुवा रोग एकअकार्मा सन� दर घटाउन र �वशेषग�र COVID-19, र डेन्भरको जनसंख्याको �वशेष

भागको उमेर, अवस्था र स्वास्थ्यमा COVID-19 बाट, मत्ृ युस�हत गम्भीर स्वास्थ्य ज�टलताको रहेको प्रमाण र डेन्भर�भत्र
COVID-19 को ब�ढरहेको घटनाको प्रमाण, वै�ा�नक प्रमाण र सबैभन्दा प्रभावकार� दृिष्टकोणसँग सम्बिन्धत च�लआएका

सबैभन्दा राम्रा अभ्यासहरुमा आधा�रत रहेर जार� ग�रएको हो । सवर्साधारण जनतामा COVID-19 भाईरस दे �खएको कारण,
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जुन अ�हले �वश्व स्वास्थ्य संगठनका अनस
ु ार अ�हले संक्रामक रोग भएको छ, अ�हले डेन्भर र कोलोराडो राज्यभ�र सावर्ज�नक
स्वास्थ्यमा आपतका�लन अवस्था आएको छ ।

समस्या झन ज�टल बनाउँ दै COVID-19 भाईरस लागेका केह� मा�नसहरुको कुनै प�न ल�ण दे �खएको छै न र थोरै सामान्य
ल�णहरु मात्रै दे �खएको छ, जसको मतलब �तनीहरुलाई आफूसँग भाईरस छ भन्ने कुरामा सचेत छै नन ् । �कनभने ल�ण नै

नदे �खएका मा�नसहरुबाट प�न रोग सानर् सक्दछ, साथै प्रमाणले रोग सिजलै फैलन सक्ने र जमघट गदार् रोकथाम गरे ताप�न रोग

सन� गदर्छ । वै�ा�नक प्रमाणले यस आपतको घ�डमा आ��एका मा�नसहरुमा सम्भवभएसम्म सकेसम्म धेरै सनर् सक्ने

अवस्थाबाट बचाउन र स्वास्थ्य हेरचाह प्रणाल� कायम रा� भाईरस घट्ने दर घटाउन आवश्यक रहेको छ । सन� क्रम घटाउने

एउटा प्रमा�णत बाटो भनेको व्यवहा�रक भएको अवस्थासम्म मा�नसहरुको �बचमा भेटघाट र अन्त�क्रर्या कम गनप
र्ु दर्छ ।
COVID-19 भाईरस फैलने दर घटाएर, यो आदे शले डेन्भरमा ज�टल र सी�मत स्वास्थ्य हेरचाह �मतालाई बचाउन प�न मद्दत
गदर्छ ।

पष्ृ ठ ११ मध्ये ३
यो आदे श डेन्भरमा COVID-19 को पुिष्ट भएको १४८ घटनाहरु दे �खएप�छ र किम्तमा ५९१ पुिष्ट भएका घटनाहरु र किम्तमा

श�नबार, माचर् २३, २०२० तार�ख १०: ०० बजेसम्ममा समद
ु ायमा मा�नसहरुमा स�ररहेको महत्वपण
ू र् र ब�ढ रहेको रोग लागेको

शंकास्पद घटना र सम्भा�वत रोग सरे को थप घटनाहरुले गदार् कोलोराडो राज्यमा किम्तमा सात वटा मत्ृ युको घटना दे खेप�छ

जार� ग�रएको छ । COVID-19 को जताततै पर��ण गन� �मता अ�हलेसम्म प�न उपलब्ध भएको छै न तर आउँ दो हप्तामा थप

ठाउँ मा बद्
ृ �ध गन� योजना बनाइएको छ । अ�हले फै�लरहेको दरलाई कम गनर्को ला�ग यो आदे श महत्वपूणर् रहेको छ, र
कायर्कार� �नद� शकले, मेयरको समन्वयमा थप तथ्याङ्क उपलब्ध हुने भएकोले यसलाई पुनः मुल्याङ्कन गदर्छ ।

आशय

यस आदे शको आशय भनेको सवर्साधारणको स्वास्थ्य र सरु �ाबाट बचाउन र सामािजक र व्यापा�रक जीवनको �नरन्तरताको

ला�ग आवश्यक सेवा, व्यवसाय र �हँडडुल �नरन्तर गनर् धेरैभन्दा धेरै मा�नसहरु COVID-19 फै�लने मात्रा सकेसम्म कम होस ्

भनेर व्यवहा�रक रुपमा ब�ढ मा�नसहरु आफ� एकान्त ठाउँ मा वा सेल्फ-आईसोलेसनमा बसुन ् भनेर सु�निश्चत गनर्को ला�ग हो ।
जब मा�नसहरुलाई आफू ब�सरहेको ठाउँ छोड्न पदर्छ, चाह� त्यो महत्वपण
ू र् सेवाहरु प्राप्त गनर् वा अरुलाई �दन होस ्, वा �नरन्तर

सामािजक वा व्यवसा�यक जीवनका आवश्यक आ�धका�रक ग�त�ब�धहरु गनर्का ला�ग होस ्, �तनीहरु तलको खण्ड ६ मा

प�रभा�षत ग�रएअनुसार सामािजक दरू �को आवश्यकताहरु सम्भवभएसम्म ज�तबेलामा प�न उ�चत ढं गले पालना गनप
ुर् दर्छ । यस
आदे शलाई प्रभावकार� ढं गले कायार्न्वयन गनर्को ला�ग यस आदे शका सबै प्रावधानहरु उल्था ग�रनुपछर् । यो आदे शको कुनै प�न

प्रावधानहरु पालना गनर् असफल भएमा मा�नसहरुलाई रोगले तुरुन्तै हमला गन�छ र सवर्साधारणको स्वास्थ्यमा तुरुन्तै डर लाग्ने

संभावना धेरै हुन्छ ।

आदे श

यसकारण सावर्ज�नक र �नजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको �मतालाई बचाउन COVID-19 भाईरस घटाउन आवश्यक रहेको

छ, नयाँ �बरामीहरुलाई यो रोग सनर् न�दने र सवर्साधारणहरुको स्वास्थ्य कायम रा�, र हाम्रा सदस्यहरुस�हत समुदायका सबै

सदस्यहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई प�न रोग फै�लने जो�खममा आवश्यक कदम चा�लहाल्न र COVID-19 को सबैभन्दा
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नराम्रो संक्रमणबाट बचाउनको ला�ग, यो "घरमा बस्नह
ु ोस ्" ("आदे श") को ला�ग शहर र डेन्भरको काउण्ट�का सबै
मान�नसहरुलाई एक ठाउँ मा बसोबास गनर् आवश्यक रहेको छ – त्यो भनेको, – आवश्यक व्यवसा�यक, र सरकार� सेवाहरु वा
आवासस�हतको सावर्ज�नक पव
ू ार्धारहरुको �नमार्ण सेवा प्रदान गन� केह� आवश्यक �क्रयाकलाप र कामहरुको बेलामा बाहेक

घरमा बस्नुहोस ् ।

राज्यमा आपतका�लन प्रकोपको घोषणा गद� गभर्नरको कायर्कार� आदे शमा सहम�त जनाउँ दै मेयरको स्थानीय प्रकोपको घोषणा,

CDS को मागर्�नद� शन, र डेन्भरको सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद� शकलाई डेन्भर संशो�धत नगर
सं�हता, खण्ड २४- १६ मा �दइएको आ�धका�रताको प्रावधानअनस
ु ार, �नम्न कुराहरुको आदे श �दइएको छ ।

पष्ृ ठ ११ मध्ये ४
१. शहर वा डेन्भरको काउण्ट� ("डेन्भर") को जुनसुकै ठाउँ मा ब�सरहेका मा�नसहरुलाई उनीहरुको �नवासस्थानमा बस्न

आदे श �दइएको छ । मा�नसहरु अ�हले धेरै जस्तो घरबा�हरको ठाउँ प्रयोग गन� ग�ररहेका छन ्, �तनीहरुले आफ्नो
घरभन्दा बा�हर भएको बेलामा कुनै अक� मा�नसभन्दा किम्तमा प�न छ �फटको सामािजक दरू � सम्भवभएसम्म उ�चत

ढं गले परु ै समय पालना गनुर्पदर्छ । सबै मा�नसहरुले तलको खण्ड ६ मा प�रभ�षत गरे अनस
ु ार आवश्यक ग�त�ब�ध,
अत्यावश्यक सरकार� कायर्हरु, वा आवश्यक व्यवसायहरु सञ्चालन गनर्को ला�ग मात्रै आफ्नो बसोबास छोड्न सक्दछ

। घरबार�ब�हन मा�नसहरुलाई यस खण्डमा छुट रहेको छ, तर बसोबास गन� ठाउँ , र सरकार� तथा अन्य कुराहरु

ज�तसक्दो चाँडो र व्यवहा�रक भएसम्म उपलब्ध गनर्को ला�ग सशक्त ढं गले अनरु ोध ग�रन्छ (र �तनीहरुको दै �नक कायर्

सञ्चालनमा COVID-19 जो�खम न्यूनीकरण अभ्यासहरु प्रयोग गनर्) ।
२. तलको खण्ड ६ मा प�रभा�षत अत्यावश्यक व्यवसायभन्दा बाहेकको डेन्भरका सबै व्यवसायहरुले, खण्ड ६ मा
प�रभा�षत न्यूनतम आधारभत
ू कायर्सञ्चालनको समयभन्दा बाहेक डेन्भर�भत्र रहेका सबै संस्थाहरुको �क्रयाकलापहरु

बन्द गनर् आवश्यक रहेको छ । यसलाई स्पष्ट बनाउनको ला�ग, कमर्चार� वा रोजगारदाताहरु �वशेष रुपमा रहेका
कामहरु आफ्नो �नवासमा रहेर प�न �नरन्तर रुपमा सञ्चालन गदर्छ (उदाहरणको ला�ग घरमा बसेर काम गन�) । सबै

अत्यावश्यक कामहरुलाई खुल्ला रा� भ�नएको छ । गनर् सकेसम्म, तलको खण्ड ६ मा प�रभा�षत गरे अनस
ु ार

अत्यावश्यक कामहरुमा प�न कुनै ग्राहकहरु लाईनमा बसेको बेलामा, सावर्ज�नक स्थानका रोजगारदाता र कमर्चार�ले

६ �फटको सामािजक दरू � कायम गनुर्का साथै सामािजक दरू �का आवश्यकताहरु पालना गनुर्पदर्छ ।
३. खण्ड ६ मा स्वीकृत ग�रएको सी�मत उद्दे श्यहरुभन्दा बाहेक, एउटा घरको बा�हर र टोलमा ब�सरहेका ज�त प�न

संख्यामा रहेका मा�नसहरुको सबै साबर्ज�नक तथा �नजी जमघटलाई प्र�तबन्ध लगाइएको छ । यस आदेशमा रहेको

कुनै प�न कुराले घरमा वा बसोबास गन� टोलका मा�नसहरुको जमघटलाई प्र�तबन्ध लगाउँ दछ ।
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४. स्कुटर, मोटरसाईकल, अटोमोबाईल, वा सावर्ज�नक ट्रािन्जटबाट एकठाउँ बाट अक� ठाउँ मा जाने मात्रै नभई, तलको
खण्ड ६ मा प�रभा�षत अत्यावश्यक भ्रमण र अत्यावश्यक ग�त�ब�धभन्दा बाहेक, प्र�तबिन्धत ग�रन्छ । मा�नसहरुले

अत्यावश्यक ग�त�ब�धहरु गनर्, न्यूनतम आधारभत
ु कायर्हरु गनर्, वा अत्यावश्यक सरकार� कामकाजहरु गनर्को ला�ग

मात्रै सावर्ज�नक ट्रािन्जट प्रयोग गनर् सक्छ । सावर्ज�नक ट्रािन्जटको प्रयोग गरेरहेका मा�नसहरुले गनर् सकेसम्म तलको

खण्ड ६ मा प�रभा�षत गरे अनस
ु ार सामािजक दरू �को आवश्यकताहरु पालना गनर्प
ु छर् । यो आदेशले अत्यावश्यक
�क्रयाकलापहरु गनर्, अ�त आवश्यक कामहरु गनर्, वा आवश्यक सरकार� कामकाज �मलाउन दे शमा वा दे शबा�हर

जान अनुम�त �दन्छ ।
५. यसका अ�त�रक्त, DDPHE को कायर्कार� �नद� शकले यस आदे श अन्तगर्त �वशेषग�र ६० वषर्का असुर��त

मा�नसहरुलाई सुर��त रा� सबै उपलब्ध हुने व्यवहा�रक उपायहरु सबै अत्यावश्यक कामहरु गनर् र काम गनर्को ला�ग
छुट्टै समयको ता�लका बनाउन ब�लयो ढं गले प्रोत्साहन गदर्छ ताक� ती मा�नसहरुले जनसंख्याका अन्य सदस्यहरुलाई
अनादार गन� ढं गले कामहरु संर�ण गदर्छ ।

पष्ृ ठ ११ मध्ये ५
६. प�रभाषा तथा छुट
क. आवश्यक �क्रलाकलापः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, मा�नसहरु कुनै प�न �नम्न "आवश्यक ग�त�ब�धहरु" गनर्को
ला�ग मात्रै आफ्नो बसोबासका �ेत्रहरु छोड्न सक्छन ् । तर COVID-19 रोग लागेर एकदमै धेरै �बरामी भई उच्च

जो�खममा रहेका मा�नसहरु र �बरामी भएका मा�नसहरुलाई मे�डकल हेरचाह खोज्न आवश्यक पदार् भन्दा बाहेक

सम्भवभएसम्म �तनीहरुको �नवासमा बस्न अनरु ोध ग�रन्छ ।
i.
�तनीहरुको स्वास्थ्य र सरु �ाको ला�ग, वा �तनीहरुको प�रवार वा घरको सदस्यहरुको स्वास्थ्य र सुर�ामा

आवश्यक �क्रयाकलापमा संलग्न हुन वा कायर्हरु हुनको ला�ग (घर पालव
ु ाहरुस�हत, तर यसमा सी�मत
हुन), जस्तै, उदाहरण �दने त�रकाले मात्रै र �समा �बना, मे�डकल आपू�तर्का सामानहरु वा औष�धउपचार,

स्वास्थ्य हेरचाह सेवा प्रदान गन� पेशाकम�, वा घरबाट काम गनर्को ला�ग आवश्यक रहेका सामानहरुको
प्राप्त गनर् ।

ii.

�तनीहरु आफ� र �तनीहरुका प�रबार वा घरका सदस्यहरुको ला�ग आवश्यक सेवा वा सामानहरुको

आपू�तर् प्राप्त गनर्को ला�ग, वा अन्य मा�नसहरुलाई ती सेवाहरु वा आपू�तर्का सामानहरु पुयार्उनको ला�ग,

जस्तै, उदाहरण �दने त�रकाले मात्रै र �समा �बना, बट्टाका खानेकुरा, सुख्खा सामानहरु, ताजा फलफुल

तथा तरकार�हरु, घरपालुवा जनावरहरुलाई चा�हने सामानहरु, ताजा मासु, माछा, र कुखुरासम्बिन्ध
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उत्पादनहरु, र कुनै अन्य घरायशी उपभोग गन� उत्पादनहरु, र सुर�ा, स्वच्छता कायम रा� आवश्यक

उत्पादन, र बसोबास गन� ठाउँ को ला�ग आवश्यक कायर्सञ्चालनका सामानहरु ।
iii.

घरबा�हरका �क्रयाकलापहरु गदार्, यस खण्डमा प�रभा�षत सामािजक दरू �को आवश्यकताहरु
मा�नसहरुले पालना गनप
र्ु दर्छ, जस्तै, उदाहरण �दने त�रकाले मात्रै र �समा �बना, �हड्ने, पैदल यात्रा गन�,

बाईक चलाउने वा कुद्ने । घर बा�हरका �क्रयाकलापको ला�ग, �हड्न, पैदल यात्रा गनर्, बाईक चलाउन वा

कुद्न भनेर डेन्भरका पाकर्हरु खल्
ु ला रहनेछन ् तर सबै खेल मैदान, गल्फ कोसर्, टे �नस कोटर्, बास्केटबल

कोटर्, �पक�नक गन� �ेत्रहरु, र अन्य यस्ता सवर्साधारण मा�नसहरु जमघट गनर् अनुकुल रहेका ठाउँ हरु

बन्द ग�रनेछ । यसका अ�त�रक्त, यस आदे शमा अनम
ु �त �दइएको घरबा�हरका �क्रयाकलापमा यस

खण्डमा प�रभा�षत ग�रएको सामािजक दरू �का आवश्यकताहरु उल्लङ्घन गन� समूह खेलकुद तथा

�क्रयाकलापहरु समावेश हुद�न, जस्तै, उदाहरण �दने त�रकाले मात्रै र �समा �बना, फुटबल खेल वा
भ�लबल खेलहरु ।
iv.

अत्यावश्यक काम हुने �ेत्रहरुमा आवश्यक उत्पादन तथा सेवाहरु प्रदान ग�ररहेको कामहरु गनर्को ला�ग
वा अन्यथा न्यूनतम आधारभुत कामहरु सञ्चालनस�हतका �वशेषग�र यस आदे शमा स्वीकृत ग�रएका
�क्रयाकलापहरु सञ्चालन गनर्को ला�ग ।

ख. स्वास्थ्य हेरचाह गन� कामहरु सञ्चालनः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, मा�नसहरु "स्वास्थ्य हेरचाह गन�

कामहरु सञ्चालन" सम्बिन्ध कामहरु गनर् वा त्यहाँका सेवाहरु प्राप्त गनर् भनेर आफू बसेको ठाउँ हरु छोड्न
सक्दछन ्, यसमा पन� तर सी�मत नरहेका कुराहरु यस प्रकारका छन ्:

पष्ृ ठ ११ मध्ये ६

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

अस्पताल, िक्ल�नक, र स्वास्थ्य सेवा पाइने ठाउँ हरुमा �हड्दा
मे�डकल तथा दन्त सेवा, वैकिल्पक प्र�क्रयाहरु बाहेक

अनस
ु न्धान तथा प्रयोगशाला सेवाहरु
मे�डकल थोक �वक्र� तथा �वतरण
घरको स्वास्थ्य सेवा कम्पनी, कामदार र अनुदान सहयोग

फाम�सीहरु
फमार्सेउ�टकल (औष�ध सम्बिन्ध) र बायोटे क्नोलोिजकल (जै�वक प्र�व�ध) सम्बिन्ध कम्पनीहरु
व्यवहारगत स्वास्थ्य हेरचाह प्रदायकहरु
न�सर्ङ होम, आवासीय स्वास्थ्य हेरचाह, वा एक�कृत हेरचाह सेवाहरु

मे�डकल सामानहरुको आपू�तर् तथा उपकरण उत्पादनकतार् तथा प्रदायकहरु, वा कुनै सम्बिन्धत

र/ वा सहायक स्वास्थ्य हेरचाहका सेवाहरु

भेटेरेनर� सेवा, पशुचौपाया सेवा, र जनावरहरुलाई प्रदान गन� स्वास्थ्य हेरचाह सेवाहरु
जनावरका बासस्थान तथा घरपालव
ु ा जनावरहरुको बो�डर्ङ गन� सेवाहरु
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xiii.
xiv.

यो छुट बह
ृ त रुपमा प�रभा�षत गद� , स्वास्थ्य हेरचाह सेवा �ददाँ हुने कुनै प�न प्रभावहरु हटाउन
भनेर मोटामोट� रुपमा बनाइनेछ ।
"स्वास्थ्य हेरचाह गन� कामहरु सञ्चालन" ले स्वास्थ्य क्लब, �फटनेस तथा व्यायाम गन� िजम, र यस्तै

सेवाहरु समावेश गद� न ।
ग. अत्यावश्यक पव
ार्
ध
ारः यस आदेशको उद्दे श्यको ला�ग, मा�नसहरु "अत्यावश्यक पव
ू
ू ार्धार" को कायर् सञ्चालन र

ममर्तको ला�ग आवश्यक कुनै प�न सेवा प्रदान गनर् वा कामहरु गनर् आफू बसेको ठाउँ हरु छोड्न सक्दछन ्, यसमा

पन� तर सी�मत नरहेका कुराहरु यस प्रकारका छन ्:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

ब�ीको जेनरे टर, ईन्धन आपू�तर्, तथा ट्रान्स�मसन स�हतको उपयोगी कुराहरु
पानी, ढल, ग्याँस, तथा �वद्युतीय सेवाहरु

सावर्ज�नक कामका �नमार्णहरु
आवासको �नमार्ण र सस्तो आवासको घरहरु वा घरबार �ब�हन रहेका मा�नसहरुको ला�ग घरहरु
साबर्ज�नक पव
ू ार्धार र सेवाहरुको ला�ग सरकार� �नमार्ण
कुनै प�न अत्यावश्यक कामहरु सञ्चालन गन� क्रममा सहयोग गनर् वा �मलाउन आवश्यक रहेका

�नमार्ण
ब�ीको काम गन� ईलेिक्ट्र�सयन तथा पाईपको काम गन� प्लम्बर जस्तो सीपयुक्त पेशाहरु
सुर�ा, स्वच्छता, र बसोबास गन� ठाउँ को आवश्यक सञ्चालनको काम �मलाउन आवश्यक सेवा
प्रदान गन� अन्य सम्बिन्धत संस्था तथा पेशाकम�हरु
�वमानस्थलका कामहरु सञ्चालन (यात्रु र काग�को कामहरु सञ्चालन गनर् तथा सेवाहरु स�हत)
तेल शुद्ध गन�, तेल तथा ग्याँसका कामहरु सञ्चालन

सडक तथा राजमागर्हरु
सावर्ज�नक यातायातका साधनहरु
ठोस फोहोर संकलन तथा हटाउने
कम्प्यूटरसम्बिन्ध सेवा, व्यवसायका पूवार्धार, सञ्चार, र वेबमा आधा�रत सेवाहरुको ला�ग

आवश्यक �वश्वव्यापी, रािष्ट्रय, तथा स्थानीय पव
ू ार्धारस�हतको ईन्टरनेट तथा दरू सञ्चारका प्रणाल�

पष्ृ ठ ११ मध्ये ७
घ. अत्यावश्यक सरकार� कामकाजहरुः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, अत्यावश्यक काम गन� ठाउँ मा काम

ग�ररहेका वा सहयोग गन� कमर्चार�हरुलाई यस आदे शबाट स्पष्ट रुपमा नै छुट रहेको छ र यस आदे शको कुनै प�न

कुराले कुनै प�न व्यिक्तलाई "अत्यावश्यक सरकार� कामकाजहरु" मा काम गनर् वा पहुँच पुयार्उन प्र�तबन्ध लगाउने

छै न, जसको मतलब सरकार� एजेन्सी तथा �वभागहरुको �नरन्तर कायर् सञ्चालन गरे को, सवर्साधारण मा�नसहरुको

स्वास्थ्य, यातायात, र कल्याणको ला�ग सेवाहरु प्रदान गरे को सु�निश्चत गनर् आवश्यक सबै सेवाहरुलाई जनाउँ दछ ।

त्यसकारण, मा�नसहरु "अत्यावश्यक सरकार� कामकाजहरु" प्रदान गनर्, सञ्चालन गनर्, र सहायता गनर् आफू
बसेको ठाउँ हरु छोड्न सक्दछन ्, यसमा पन� तर सी�मत नरहेका कुराहरु यस प्रकारका छन ्:
i.
सावर्ज�नक सरु �ा अ�धकार�हरु
ii.
कानुनको कायार्न्वयन
iii.
आगो रोकथाम तथा प्र�त�क्रया
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

भवन आचारसं�हताको कायार्न्वयन
सुर�ा पदा�धकार�
आपतका�लन िस्थ�तको व्यवस्थापन तथा प्र�त�क्रया
आपतका�लन अवस्थाका सामानहरु पुयार्उने
सावर्ज�नक तथा वातावरणीय स्वास्थ्यसम्बिन्ध कामहरु
अदालतको कमर्चार�
सै�नक पदा�धकार�
कोलोराडो राज्यको व्यवस्था�पका संसद
कोलोराडो राज्य, काउण्ट�, र नगर अदालतहरु

डेन्भर शहर प�रषद
अन्य डेन्भर शहर बोडर्, आयोग, तथा अधर्-न्या�यक कायर् गन� संस्था

सबै आवश्यक सरकार� कायर्हरु सम्भव भएसम्म, यस खण्डमा प�रभा�षत गरे अनस
ु ार सामािजक
दरू �को आवश्यकता पालना हुनेग�र गनप
ुर् न�छ ।

ङ. यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, यसले समेट्ने कामहरुमा �तनीहरुको सेवाको प्रकृ�त, �तनीहरुले गन� काम, वा
�तनीहरुसँग सहकायर् गरे को संस्था वा संस्थाको संरचना भएको कुनै प�न नाफामल
ू क, गैह्र-नाफामुलक, वा शै��क

संस्थाहरु पदर्छन ् ।
च. अत्यावश्यक कामकाजः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, मा�नसहरुले कुनै प�न "अत्यावश्यक कामकाज"

सम्बिन्ध काम गनर् वा सेवाहरु प्राप्त गनर्को ला�ग आफू बसेको ठाउँ छोड्न सक्दछ, जसमा यस आदे शको उद्दे श्य

भन्नाले �नम्न कुराहरु ब�ु झन्छ ।
i.
स्वास्थ्य हेरचाहको गन� सञ्चालन गन� संस्था, अत्यावश्यक पूवार्धार, र अत्यावश्यक सरकार� कामकाज;
ii.

�कराना पसलहरु, प्रमा�णत �कसानको बजारहरु, खेती तथा उत्पा�दत ठाउँ हरु, सुपरमाक�ट, खाना पाईने

फुड बैङ्क, सु�बधाजनक पसलहरु, र बट्टाको खानाको थोक �बक्र�मा संलग्न रहेका अन्य संस्थाहरु, सुख्खा
सामानहरु, ताजा फलफुल र तरकार�हरु, घरपालव
ु ा जनावरहरु आपू�तर् गन� संस्था, ताजा मासु, माछा, र
कुखुराजन्य उत्पादन, र अन्य कुनै घरायशी उपभोग्य उत्पादनहरु (जस्तै सरसफाई गन� र व्यिक्तगत

पष्ृ ठ ११ मध्ये ८

हेरचाह उत्पादनको रुपमा) ।

यसमा �कराना सामानहरु �बक्र� गन� र अन्य �कराना बाहेकका सामानहरु �बक्र� गन�, सुर�ा, सरसफाई
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

रा� र बसोबास गन� ठाउँ को सञ्चालनमा आवश्यक उत्पादनहरुको पसलहरु प�न समावेश हुन्छ;
खेती, पशुपालन, र माछापालनस�हतको खानेकुराका बोट�बरुवा रोप्ने;

आ�थर्क रुपमा �पछ�डएको वा आवश्यक रहेका मा�नसहरुको ला�ग खाना, आवास, र सामािजक सेवा, र
अन्य जीवनको ला�ग आवश्यक कुराहरु प्रदान गन� कामहरु;
पत्रप�त्रका, टे �ल�भजन, रे �डयो र अन्य सञ्चार सेवाहरु;

ग्याँस स्टे सन र अटो-आप�ू तर्, अटो-ममर्त, र सम्बिन्धत सेवाहरु;
बैङ्क तथा सम्बिन्धत �व�ीय संस्थाहरु;
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viii.
ix.

हाडर्वेयर पसलहरु;

सुर�ा, सर-सफाई कायम रा� आवश्यक रहेको, बसेको ठाउँ मा कामहरु गनर् आवश्यक कुराहरु,

आवश्यक ग�त�ब�ध, र आवश्यक कामहरु गनर् चा�हने प्लम्बर, ईलेिक्ट्र�सयन, �कटनाशक �बषाद� छन�
x.
xi.

मा�नसहरु र अन्य सेवा प्रदायकहरु;

पोष्ट अ�फस बक्स स�हतको मेल गन� र ढुवानी सेवा गन� कामहरु;

शै��क संस्थाहरु- K-12 �वद्यालय, कलेज र �वश्व�बद्यालयहरुस�हत- दरू �श�ा �दने वा आवश्यक

कायर्हरु गन� उद्दे श्यको ला�ग, �दइएको प्र�त व्यिक्त छ-�फटको दरु � सम्भवभएसम्म कडाईका साथ पालना

xii.
xiii.

गनुर्पछर् ;

लुगा धुने लौण्ड्रीम्याट, ड्राई िक्लनसर्, र लौण्ड्री सेवा प्रदायकहरु;

खाना तयार गन� र खाना �दने रे स्टुरे ण्ट तथा अन्य सेवाहरु, तर पुयार्उन जानको ला�ग मात्रै, कायर्कार�
�नद� शकको माचर् १६, २०२० र माचर् १७, २०२० मा संशो�धत सावर्ज�नक स्वास्थ्य आदे श र माचर् १६, २०२०

मा ग�रएको गभर्नरको कायर्कार� आदे शमा स्पष्ट पा�रएअनस
ु ार लैजान वा गाडीमा पुयार्उन जान सक्दछ ।

सामान्यतयाः �वद्याथ� वा सावर्ज�नक संस्थाको सदस्यहरुलाई �नःशल्
ु क खानेकुराको सेवा पय
ु ार्उने �वद्यालय
तथा अन्य संस्थाहरुले य�द त्यो खाना �वद्याथ� वा सावर्ज�नक ठाउँ को सदस्यहरुको ला�ग हो भन्ने शतर्मा
�लन-पय
ु ार्उन जाने र लैजाने आधारमा मात्रै यस आदे शअन्तगर्त त्यस्तो गनर् सक्दछ । �वमानस्थलमा

खानेकुरा तथा पेयपदाथर् तयार गन� र �दने रे ष्टुरे न्ट र अन्य संस्थाहरुले सो ठाउँ मा खानेकुरा �दन सक्दछ,

तर सामािजक दरू �को आवश्यक �नयम भने पालना गन� पदर्छ । काम गन� बेला, �वद्यालय तथा अन्य
संस्थामा खाना खानै पन� कमर्चार� तथा स्वयमसेवक बाहेक अन्यलाई यस छुटअन्तगर्तको खाना �दने

सेवामा �दइएको ठाउँ , वा कुनै अन्य भेला भएको ठाउँ मा खाना खान अनुम�त छै न;

पष्ृ ठ ११ मध्ये ९
xiv.

सञ्चार र एकआपसमा जो�डनको ला�ग आवश्यक रहेको हाडर्वेयर वा सफ्टवेयर प्रदान गन� प्र�व�ध
आप�ू तर्कतार्स�हतको घरबाट काम गनर् र �सक्नको ला�ग मा�नसहरुलाई चा�हने उत्पादनहरु आप�ू तर् गन�

कामहरु;
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xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

कामहरु गनर् आवश्यक सहयोग वा आपू�तर् कुराहरू अन्य आवश्यक व्यवसायहरुलाई आपू�तर् गन�

व्यवसायहरु;
�कराना सामानहरु, खानेकुरा, सामान वा सेवाहरु �सध� मा�नसहरुको घरमा ढुवानी गन� वा पय
ु ार्उन जाने
व्यवसायहरु;

�भत्री/ बा�हर� मलहरुले अत्यावश्यक कामहरु गनुर्पदार् र पहुँच गराउन खोल्नुपदार् बाहेक अरु अवस्थामा
बन्द गनुर्पदर्छ;
ईजाजतपत्र प्राप्त गरे को गाँजाका पसलहरु;

एयरलाईन्स, ट्याक्सीहरु, अन्य सेवा प्रदायकहरु, र अत्यावश्यक �क्रयाकलाप तथा यस आदे शमा अ�धकार

प्राप्त ग�रसकेका अन्य उद्दे श्यहरुको ला�ग आवश्यक पन� यातायात सेवा प्रदान ग�ररहेका यातायात सेवा;

जेष्ठ नाग�रक, वयस्क, वा बालबा�लकाको ला�ग घरमा आधा�रत हेरचाह । आया र बच्चा हेन� मा�नसहरुले

�नम्न अवस्थाहरुसम्ममा यस आदे शअन्तगर्त आया र बच्चा हेन� सेवालाई अनम
ु �त प्राप्त गद� नन ् (१)

�तनीहरुले हेरचाह सेवा प्रदान ग�ररहेको जेष्ठ नाग�रक, वयस्क, वा बालबा�लकाको घरमा बसेको बेलामा,

(२) जेष्ठ नाग�रक, वयस्क, वा बालबा�लकालाई मे�डकल सेवा �दँ दा, वा (३) अत्यावश्यक काम गनर् वा
आवश्यक सरकार� कामकाजहरु गनर् जेष्ठ नाग�रक, वयस्क, वा बालबा�लकाको आमाबुवा वा

xxi.
xxii.
xxiii.

अ�भभावकलाई सहयोग गनर् सेवा प्रदान गदार्;

जेष्ठ नाग�रक, वयस्क, वा बालबा�लकाको ला�ग होटल, मोटल, र बासस्थानस�हत आवासीय संस्था तथा
सेवाहरु;

कानन
ु ी रुपमा अ�नवायर् रहेको �क्रयाकलापहरु पालना गन� क्रममा सहयोग चा�हँएको बेलामा कानन
ु ी,
�बमा, �हसाब�कताब, वा कर तयार� सेवा जस्ता पेशागत सेवाहरु;

चचर्, प्राथर्ना हल, पूजाघर, र मिस्जद स�हत तर यसमा सी�मत नरहेको, �वश्वासमा आधा�रत संस्थाहरु र

पुजा गन� आस्थाका घरहरु; यद्य�प यी संस्थाहरुलाई साना मण्डल�हरुलाई सेवा र/ वा अझ� ब�ढ

xxiv.

सेवाहरुको ला�ग �वद्युतीय प्लेटफमर् कायार्न्वयन गनर् सशक्त ढं गले प्रोत्साहन ग�रन्छ ।
यस आदे शमा छुट �दइएको सेवारत बालबा�लका हेरचाह सु�बधाहरुका कमर्चार�हरुले अनुम�त

�दएअनुसारको काम गनर् सक्दछ । सम्भवभएसम्ममा, र हाल रहेको कानुनअनुसार, बालबा�लका हेरचाह
सु�बधा �दने संस्थाहरुले �नम्न अ�नवायर् शतर्हरु अन्तगर्त काम गन� पदर्छः

पष्ृ ठ ११ मध्ये १०
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i.
ii.
iii.

बच्चाहेरचाह १० वा सोभन्दा कम स्थीर समूहहरुमा गनप
ुर् दर्छ ("स्थीर" भन्नाले हरेक �दन

एउटा समूहमा एउटै १० वा कम बालबा�लका हुन्छ भन्ने जनाउँ दछ ।)

बालबा�लकालाई एउटा समूहबाट अक� समूहमा प�रवतर्न ग�रनुहुद�न ।
य�द एउटा संस्थामा बालबा�लकाको एउटाभन्दा ब�ढ समह
ू लाई हेरचाह ग�रयो भने,

हरे क समूहलाई छुट्टै कोठामा रा�खनेछ । समूहहरु एकअकार्मा �मलाइने छै न ।
बालबा�लका हेरचाह प्रदायकहरु बालबा�लकाको एउटा मात्रै समुहमा मुख्यरुपमा

रहनेछ ।

छ. न्यूनतम आधारभत
ू कायर्सञ्चालनः यस आदेशको उद्देश्यको ला�ग, " न्यन
ू तम आधारभत
ू कायर्सञ्चालन" �भत्र �नम्न

कुराहरु�भत्र �नम्न कुराहरु समावेश हुन्छ, त्यसैले कमर्चार�हरुले ती कामहरु गरे को बेलामा, सम्भवभएसम्म धेरै
कमर्चार�ले सामािजक दरू �को आवश्यकताहरु पालना गनुर्पदर्छः
i.
व्यवसायको सामानहरुको सूची, �धतो सु�निश्चत गनर्, भुक्तानी �कताब र कमर्चार�हरुको लाभ, वा सम्बिन्धत
ii.
iii.

कामहरुको महत्व कायम रा� न्यन
ू तम आवश्यक �क्रयाकलापहरु ।
व्यवसायका कमर्चार�हरुले टाढा बसेर आफ्नो घरबाट �नरन्तर काम गन� हुन सक्दा गनप
ुर् न� न्यूनतम
आवश्यक �क्रयाकलाप ।
व्यवसायका कमर्चार�हरुले अनलाईन उत्पादन अडर्र �नरन्तर भनर् सक्ने भएर ग्राहकको अडर्र टाढा बसेर
�नरन्तर काम गन� हुन सक्दा गनुर्पन� न्यूनतम आवश्यक �क्रयाकलाप ।

ज. अत्यावश्यक यात्राः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, "अत्यावश्यक यात्रा" �भत्र तलका कुनै प�न उद्दे श्य समावेश
भएको हुन्छ । कुनै प�न अत्यावश्यक आवतजावतमा लाग्नु पन� मा�नसले यस खण्डमा प�रभा�षत ग�रएका सबै
सामािजक दरू �को आवश्यकता पालना गनप
ुर् दर्छ ।
i.
अत्यावश्यक �क्रयाकलाप, अत्यावश्यक सरकार� कामकाज, अत्यावश्यक काम, वा न्यूनतम आधारभत
ु
ii.
iii.
iv.
v.

कायर् सञ्चालनको प्रावधान वा पहुँचसँग सम्बिन्धत कुनै यात्रा ।
बुढापाका, नाबालक, आ�श्रत मा�नस, शार��रक रुपमा अशक्त, वा अन्य असुर��त व्यिक्तहरुलाई हेरचाह

गन� यात्रा ।
टाढा बसेर �सक्नको ला�ग सामानहरु प्राप्त गन� उद्दे श्यको ला�ग, खानाहरु प्राप्त गनर्को ला�ग, र कुनै अन्य

सम्बिन्धत सेवाहरुको ला�ग शै��क संस्थाहरुसम्म वा संस्थाहरुबाट यात्रा ।
�ेत्रा�धकारभन्दा बा�हरको ठाउँ बाट आफू बस्ने ठाउँ मा फकर्ने यात्रा ।
कानन
ु कायार्न्वयन प� वा अदालतको आदे शद्वारा आवश्यक यात्रा ।
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पष्ृ ठ ११ मध्ये ११
vi.

गैर-�नवासी मा�नसहरुले डेन्भर बा�हर उनीहरुको आफू बस्ने ठाउँ मा फकर्दा यात्रा गनुर्पन� हुन्छ ।
मा�नसहरुलाई �तनीहरुलाई डेन्भर बा�हर जानको ला�ग यातायातको साधन उपलब्ध छ र त्यो यात्रा सरु
ु

गनुर्भन्दा अगा�ड सेवा �दईरहेको छ �क छै न भनेर प्रमा�णत गनर् सशक्त ढं गले प्रोत्साहन ग�रन्छ ।
झ. �नवासः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, �नवास�भत्र होटल, मोटल, �मलेर बसेको भाडाका ठाउँ हरु, र यस्तै

ठाउँ हरु समावेश हुन्छ ।
ञ. सामािजक दरू �को आवश्यकताः यस आदे शको उद्दे श्यको ला�ग, सामािजक दरू � आवश्यकता�भत्र तलका सबै
कुराहरु समावेश भएका हुन्छन ् (१) अरु मा�नसहरुसँग किम्तमा प�न छ-�फटको सामािजक दरू � कायम गन�; (२)
सम्भवभएसम्म धेरै पटक किम्तमा प�न बीस सेकेण्ड साबुन र पानीले हात धुने वा हात पानीले �म�च �म�च पखाल्न

नपाउँ दा, हातमा लगाउने स्या�नटाईजर प्रयोग गन�, खोक्दा वा हाच्छुँ गदार् छोपेर गन� (बाहुला वा कु�हनोले, हातले
होइन); (३) धेरै- पटक हातले छुने ठाउँ �नय�मत रुपमा सफा गन�; र (४) हात न�मलाउने गनर्प
ु छर् ।
७. डेन्भरको संशो�धत नगर सं�हता खण्ड २४- २४ अनस
ु ार, कुनै प�न व्यिक्तले यस आदेशलाई पालना नगनुर् गैर-कानुनी

हुनेछ । कुनै व्यिक्त यो कानुन पालना गनर् असफल भएमा प�न �नजले प्रत्येक पटक उल्लङ्घन गदार् न� सय उनान्सय
डलर ($९९९.०) नाग�रक ज�रवाना प�न �तनुर्पन� हुन्छ । कायार्न्वयन गराउने कदमहरु बढाउदै जाने खालको प्रकृ�तको

हुन्छ र डेन्भरले एउटा वा सोभन्दा ब�ढ नाग�रक, आपरा�धक, र प्रशास�नक कदमहरु, शुल्क, ज�रवाना, सजाय, दण्ड,
फैसला, र समाधानहरु खोज्न सक्दछ, र त्यो �नरन्तर वा क्रमबद्ध रुपमा रा�खएको हुन सक्छ ।
८. यो आदे श माचर् २४, २०२० साँझ ५:०० बजेदे�ख प्रभावकार� हुनेछ, र यसलाई सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण
�वभागको कायर्कार� �नद� शकले �वस्तार, पुनः खण्डन, अक� नल्याउँ दा, वा �ल�खत रुपमा संशोधन नग�रँदासम्म अ�प्रल
१०, २०२० साँझ ५:०० सम्म रहनेछ ।

९. य�द यस आदे शको कुनै प्रावधान, वा यसमा परे को कुनै व्यिक्त वा घटनाको �नवेदन, अवैधा�नक भनेर रो�कयो भन�,
त्यस्तो भाग वा प्रावधानको �नवेदनस�हतको प�छको आदेशको बाँक� भाग अन्य मा�नस वा अवस्थाहरुलाई, असर गन�
छै न र परु ै लागू र सुरु हुनेछ । यसको अन्त्यमा, यस आदे शको प्रावधानहरु अलग स�कने खालका छन ् ।

१०. यस आदे शसम्बिन्ध प्रश्नहरु डेन्भर ३-१-१ मा �नद� �शत गनर् स�कन्छ । डेन्भर�भत्रको मा�नसहरुले, ३-१-१ डायल गनह
ुर् ोस ्
र डेन्भर बा�हरका मा�नसहरुले ला�ग ७२०-९१३-१३११ डायल गनुर्होस ् ।

जार� गन� व्यिक्तः
सह�ः आफ�
रोबटर् एम. म्याकडोनाल्ड
सावर्ज�नक स्वास्थ्य प्रशासक, डेन्भर �सट� तथा काउण्ट�
कायर्कार� �नद� शक, डेन्भर सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभाग
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