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मार्ट २०, २०२० 

 

मार्ट १०, २०२० मा, कोिोराडो राज्यको गभनटरिे नोबेि कोरोनाभाईरस, जसिाई अहहिे COVID-19 नाम 

हिइएको छ, यो फैलिने जोखिमको कारणिे राज्यभरर आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गिै एउर्ा कायटकारी 
आिेश जारी गरेको छ । 
 

मार्ट १२, २०२० मा, शहरको मेयर तथा डेन्भरको काउण्र्ीिे COVID-19 फैलिने जोखिमको कारणिे गिाट, 
C.R.S. § २४-३३.५-७०१, e/ seq. अनुसार स्थानीय प्रकोप आपतकालिनको अवस्था घोषणा गरेको छ, जुन 

मार्ट १६, २०२० मा, COVID-19 फैलिने जोखिमिे मे ११, २०२० माफट त डेन्भरको शहर र काउण्र्ीको िागग 

शहर पररषििे मार्ट १६, २०२० मा ववस्तार गरेको गथयो ।    
 

मार्ट १३, २०२० मा, सावटजननक स्वास््य तथा वातावरणको  डेन्भर ववभाग ("DDPHE") को कायटकारी 
ननिेशकिे, डेन्भर संशोगित नगरको ननयमाविीको िण्ड २४- १६ अनुसार, COVID-19 फैलिने कुरािाई 

घर्ाउन केही सुवविाहरुमा सीलमत पहुुँर्मा प्रनतबन्ि गरेको छ ("मार्ट १३ DDPHE आिेश")। 
 

मार्ट १५, २०२० मा, रोग ननयन्रण केन्र ("CDC") िे सब ैठूिाा कायटक्रम र ५० जना माननसहरुको ठूिो 
जमघर् वा बढी रद्ि वा COVID- 19 फैिन कम गनट आठ हप्ता स्थगगत गररएको छ । 
 

मार्ट १६, २०२० मा, डेन्भरको सावटजननक स्वास््य तथा वातावरणको कायटकारी ननिेशकिे, डेन्भरको संशोगित 

नगर ननयमाविी िण्ड २४-१६ को अनुसार, मार्ट १५, २०२० CDC लसफाररशिेखि एक ठाउुँमा बसेर रेष्रु्रेन्र्मा 
िाना तथा पेय-पिाथट उपभोग गने तथा बहृत भेिा गने वा एउर्ा क्षेरमा िेरै नगने सहहत वा सीलमत रहेको र 

एउर्ा क्षेरमा  ५० जना माननस वा सोभन्िा बहढ माननसहरुिाई ठूिो भेिा गनटिाई प्रनतबन्ि गरेको छ ("मार्ट १६ 

DDPHE आिेश") ।   
 

मार्ट १६, २०२० मा, कोिोराडो सावटजननक स्वास््य तथा वातावरणको कायटकारी 
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ननिेशकिे, कोिोराडोको संशोगित वविान §§ 25-1.5-10 (1) (A)  र 25-1.5-102 (1) (A) (I), सावटजननक 

स्वास््य आिेश २०-२२ को सूर्नाद्वारा बन्ि बार, रेस्रु्रेन्र्, गथएर्र, व्यायामशािा र क्यालसनो 
मार्ट १७, मार्ट १८, र मार्ट १९, २०२० ("मार्ट १६ CDPHE आिेश") । 
 

 

मार्ट १८, २०२० मा, कोिोराडो राज्यको गभनटरिे COV1D-19 सुरु भएको कारणिे आिेस संशोिन भएको 
कारणिे कोिोराडो राज्यमा रहेका सबै सावटजननक तथा ननजी प्राथलमक र माध्यलमक ववद्याियहरुमा नोनाि 

व्यब्क्तगत ननिेशनको ननिम्वन गने आिेश हिुँिै कायटकारी आिेश जारी गरेको छ (" मार्ट १८ गभनटर ईओ") । 
 

मार्ट १८, २०२० मा, कोिोराडो सावटजननक स्वास््य तथा वातावरण ववभागको कायटकारी ननिेशकिे, 

कोिोराडोको संशोगित वविान §§ 25-1.5-101(1)(a) र 25-1.5-102 (1)(a)(T) अनुसार, COVID- 19 

भाईरस फैलिन कम गनटको िागग (१०) जना भन्िा बहढ माननसहरुिाई भेिा हुन रोक्न  कायाटन्वयन गने 
सामाब्जक िरूीको उपायहरु जारी गरेको छ ।  
 

मार्ट १९, २०२० मा, कोिोराडो सावटजननक स्वास््य तथा वातावरण ववभागको कायटकारी ननिेशकिे, 

कोिोराडोको संशोगित वविान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनुसार, आवश्यक 

नरहेको व्यब्क्तगत सेवा सुवविा र रेस ट्र्याक र अफ ट्र्याक परर-म्यूरु्अि वागररङ सुवविाहरु समावेश गनुटको 
साथसाथै रातीको िानाभन्िा िानेकुराको सेवामा उच्र् लशक्षाका संस्थाहरुिाई छूर् हिन प्रमाखणत गररएको छ, 

व्यायामशािाको पररभाषा थप्न र  अवप्रि ३०, २०२० माफट त  मार्ट १६ CDPHE आिेश संशोिन गररएको छ । 
("मार्ट १९ CDPHE आिेश") ।  
 

DDPHE को कायटकारी ननिेशकिे, डेन्भर संशोगित नगर ननयमाविीको िण्ड २४-१६ अनुसार, मार्ट १८ 

CDPHE आिेश र मार्ट १९ CDPHE आिेश सह- सम्बन्ि हेनट मार्ट १६ DDPHE को आिेशअनुसार बन्ि 

भएका व्यवसायको कायटक्षेर बदृ्गि गरेर र िश (१०) जनाभन्िा बहढ माननसहरुको कायटक्रम र भेिा गनट रद्ि 

गररनेछ वा मे ११, २०२० सम्म स्थगगत गररनेछ ।  
 

ववशेषगरी, ननम्न सावटजननक बसोबास हुने क्षेरहरु सावटजननक ठाउुँका  सिस्यहरु प्रवशे गनट, ननस्कन, प्रयोग गनट, 
र ठाउुँ  ओगट्न बन्ि गररएको छः 

१. त्यही ठाउुँको बाहहर बसेर िाने िाना वा पेय पिाथट हिने रेस्रु्रेन्र्, फूड कोर्ट, क्याफे, कफफहाउसहरू 

र सावटजननक आवासकाा अन्य एउरै् स्थानहरु; 

२. त्यही ठाउुँको बाहहर बसेर िान हिने महिराजन्य पेय पिाथट हिने बार, पार्ी, रक्सी बनाउने ठाउुँ , सानो 
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भट्र्ी, रक्सी बनाउने ठाउुँ , रक्सी अड्डा, र्ाखे्न कोठा, ववशेष ईजाजत पर भएका ठाउुँहरु, क्िबहरु, र 
सावटजननक ठाउुँहरु;  

३. लसगार बारहरु; 

४. व्यायामशािाहरु; 

५. र्िगर्र तथा प्रिशटन गने गथएर्र, ओपेरा हाउस, कन्सर्ट हि, र संगीत हि; 

६. आवश्यक नरहेको व्यब्क्तगत सेवा सुवविा । 
 

"आवश्यक-नरहेका व्यब्क्तगत सेवाहरु" भनेको माननसको स्वास््य वा सुरक्षा, वा सरसफाईको प्रबन्ि वा 
व्यवसाय वा ननवासको आवश्यक सञ्र्ािन लमिाउन आवश्यक नरहेको सेवा र उत्पािनहरु हो । "आवश्यक-

नरहेका व्यब्क्तगत सेवाहरु" लभर रहेको, तर कपाि वा नङ सैिून, स्पा, वा र्ारु् वा मसाज पािटरहरुमा सीलमत 

छैन । 
  

यस िण्डको सावटजननक आवासको ठाउुँमा पुयाटउन आउने सेवा, घरिैिो सेवा, हहड्ने सेवा, गाडीमा पुयाटउन े

सेवा, गाडीमा पुयाटउने सेवा प्रयोग गरेर िानेकुरा तथा पेय पिाथट प्रिान गनट र सामाब्जक िरुी सहहतको 
COVID-19 को असर कम गने कुरामा पूवट साविानी प्रयोग गनट प्रोत्साहन गररन्छ, यद्यवप, कुन ैठाउुँको बाहहर 

बसेर कुनै पनन िानेकुरा तथा पेय पिाथटिाई अनुमनत हिएको छैन । िानेकुरा तथा पेय पिाथट हिने कुरामा, त्यो 
कुरा हिने उद्िेश्यको िागग सावटजननक आवासको ठाउुँमा एक पर्कमा सावटजननक ठाउुँमा एक पर्कमा पाुँर् 

जनासम्म सिस्यिाई अनुमनत हिइएको हुन्छ, ताफक त्यो ठाउुँमा नतनीहरु एकअकाटसुँग कब्म्तमा पनन छ फफर्को 
िरुी कायम गनट सक्छन ्। 
 

यस आिेशिे िगाएको प्रनतबन्िहरू ननम्न कुरा कुनैमा पनन िागू हुुँिैनाः 
१. फकराना पसि, बजार, सुवविाजन्य पसि, फामेसी, औषगि पसि, वा िानेकुराको भण्डारसहहत 

मागथको आवश्यकताहरुको सावटजननक आवास नब्जकको ठाउुँका ती भागहरुमा त्यही बसेर उपभोग 

गनट नहिने िानेकुरा तथा पेय पिाथट हिने सावटजननक आवासका ठाउुँहरु; 

२. होर्िका कोठा सेवा; 
३. स्वास््य सेवा सुवविा, आवासीय हेरर्ाह सुवविा, समूह हेरर्ाह सुवविा, र फकशोरफकशोरी न्याय 

सुवविाहरू; 

४. ववपि आश्रय वा यस्तै संस्थानहरू; 

५. ववमानस्थि सहुलियत केन्रहरु; 

६. माननसहरु बबर्मा कब्म्तमा छ फफर्को सामाब्जक िरूीको मापन प्रयोग गरररहेको क्याम्पस 

डोब्ल्मर्रीमा अवब्स्थत वा नब्जकैको रातीको िानेकुरा िुवाउने हिको सेवा प्रिान गने उच्र् लशक्षाका 
संस्थानहरु जुन ववद्याथी, कमटर्ारी वगट, िक्ष ववशषेज्ञ वा क्याम्पससुँग सम्बब्न्ित पहहर्ानका साथसाथै 
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यी संस्थाहरु लभर िानेकुरा सेवा लिने वा हिने कुरा माफट त मुल्याङ्कन गररन्छन,्   

७. आवालसय सुबबिा समावेश भएको फफर्नेस केन्रहरु र आवश्यक नरहेको व्यब्क्तगत सेवाहरु, जस्तै 
होर्ि, अपार्टमेन्र् वा थुप्रै भवन भएको ठाउुँ , वा उस्तै घरहरुको व्यवस्था, जुन होर्िका पाहुनाहरु वा 
आवासको ननवासहरुद्वारा मारै प्रयोग गनट सीलमत रहेको कुराहरु, जुन माननसहरुको बबर्मा कब्म्तमा 
फफर्को सामाब्जक िरूीको आवश्यकता पािना गरररहेका, र होर्ि वा घरको प्रबन्िकहरु ननरन्तर 
वातावरखणय सरसफाई गरररहेको छ; र 

८. यी घर्नाहरुको प्रनतफक्रयाको िागग आवश्यक कुनै आपतकालिन सेवाहरु । 
 

यसका अनतररक्त, DDPHE को कायटकारी ननिेशकिे यसकारण आिेश हिन्छ फक सबै कायटक्रम र भेिाहरू, 

जुन कुरािाई अनघल्िो पर्क मार्ट १६ DDPHE आिेशमा "ठूिो भेिा" को रूपमा पररभावषत गररएको गथयो, 
CDV लसफाररसहराु अनुरूप COVID-19 फैलिने क्रमिाई कम गनट मार्ट ११, २०२० सम्म १० जना भन्िा बहढ 

माननसहरुको रद्ि वा स्थगगत गररनेछ । 
 

यस आिेशको अलभप्राय भनेको मार्ट १६ DDPHE को आिेशिे यसकारण मार्ट १८ CDPHE आिेश र 

मार्ट १९ CDPHE आिेश बबर्को सह-सम्बन्िसुँग रहेको मागथको प्रनतवन्ि समावेश गनट ववस्ताररत 

रहेको कुरा स्पष्र् रहेको  छ । फेरीपनन, शहर र डेन्भरको काउण्र्ी िश (१०) जनाभन्िा बहढ माननस 

हुनेछैन भन्ने कुरामा सीलमत छन ् । शहर तथा डेन्भरको काउण्र्ीमा रहेका माननसहरु यस आिेश 

माननरहेका छन ् भन्ने कुरा सुननब्श्र्त गनट शहर तथा डेन्भरको काउण्र्ी कायाटन्वयनका किमहरु 

बढाइरहेका छन ्।       

नयाुँ सूर्नािे िक्षण निेखिई फैलिने प्रफक्रया पहहिा थाहा भएकोभन्िा बहढ प्रर्लित रहेको छ भनेर 

संकेत गिटछ । त्यहाुँको क्षेरीय जनस्वास््य पेशाकमीहरु बीर्मा व्यापक सहमनत रहेको छ फक, जबसम्म 

आवश्यक सेवाहरु र महत्वपूणट पूवाटिारहरुिाई सहयोग गनट सफकन्छ, तबसम्म सब ै व्यब्क्तहरुद्वारा, 
स्वास््य र कल्याण प्रबद्टिन गनट र्ाहहने ती सबै आवश्यक गनतववगिहरु माराै सञ्र्ािन गनट आवश्यक 

छ, जस्तै फकराना सामानहरू प्राप्त गने, मेडडकि आपूनतट वा औषगि प्राप्त गने, र / वा घर बाहहरका 
गनतववगिहरू जस्तै हहड्ने, पैिि यारा गने वा िौडा्ने कामहरू, साथै सामाब्जक िरूीका अभ्यासहरू 

कडाईका साथ अनुसरण गररन्छ ।  
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यसका अनतररक्त, DDPHE काो कायटकारी ननिेशकिे शहर र डेन्भर स्रे् होम को काउन्र्ी र 

व्यवसायहरूिे घरबार् काम गने नीनतहरू िागू गनट र सम्भव भएसम्म राम्रोसुँग ठीक ढंगिे 

सामानको डेलिभरी गनट बलियो ढङ्गिे प्रोत्साहन गिटछ । 
 

यस आिेशसम्बब्न्ि प्रश्नहरु डेन्भर ३११ मा ननिेलशत गनट सफकन्छ । डेन्भरको िागग, ३-१-१ डायि 

गनुटहोस ्र डेन्भर बाहहर ७२०-९१३-१३११ डायि गनुटहोस ्। 
 

रोबर्ट एम. म्याकडोनाल्ड 

सावटजननक स्वास््य प्रशासक, डेन्भर लसर्ी तथा काउण्र्ी 
कायटकारी ननिेशक, डेन्भर सावटजननक स्वास््य तथा वातावरण ववभाग  


