
(6 फिट)
2 मिटर

सोपिङ गर्ने तरिका

खाद्यान्न वा अन्य कुराहरू किन्न स्टोरमा जाँदा शारीरिक दूरी कायम गर्नुहोस्- अरूदेखि 2 मिटर (6 फिट) 
टाढा रहनुहोस् ।

धेरै स्टोरहरूले नयाँ सूचना र निर्देशनअनुसार ग्राहक, कर्मचारी र तिनका 
परिवारलाई सुरक्षित राख्न आफूले काम गर्ने तरिकामा बदलाव ल्याएका छन् ।

बिरामी हुनुहुन्छ भने घर मै बस्नुहोस्
तपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू देखिएका छन् भने तपाईंले आफ्नो परीक्षण गराई आइसोलेसनमा बस्नु पर्छ ।

कर्वसाइड वा डिकी (curbside) बाट सामान डेलिभरी गर्ने सुविधाको प्रयोग गर्नुहोस्
केही स्टोरले डिकीबाट सामान डेलिभरी गर्ने सेवा अझै उपलब्ध गराउँदै छन्; यो सेवा लिई जोखिम कम गर्नुहोस् ।

कपडाको मास्क लगाउनुहोस्
• शारीरिक दूरी कायम गर्न नसकिने अवस्थामा कपडाको मास्क लगाउनुहोस् । 

यसले अरूबाट आफूमा र आफूबाट अरूमा रोग सर्न दिँदैन ।
• केही मान्छेहरू मास्क प्रयोग गर्न सक्दैनन् (जस्तै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या 

भएका मान्छेहरू) । तपाईंले मास्क लगाउँदा उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ 
• एक पटके मास्क (डिस्पोजेबल) प्रयोग गरेर डस्टबिनमा हाल्नु पर्छ ।

स्टोरमा राखिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस् ।
कुनै प्यासेजलाई वान वे बनाइएको हुन सक्छ । त्यस्तै, भुइँमा चिन्ह लगाइएको हुन सक्छ । स्टोरका कर्मचारीको 
निर्देशन तथा संकेतको पालना गर्नुहोस् ।

एक्लै सोपिङ गर्नुहोस्
स्टोरमा जति थोरै मान्छे हुन्छन् त्यति नै शारीरिक दूरी कायम गर्न सजिलो हुन्छ । यसले COVID-19 सर्ने जोखिम कम 
गर्छ ।  त्यस्तै, यसले अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

सोपिङ लिस्ट लिएर जानुहोस्
• खाद्यान्न: सोपिङ लिस्ट लिएर जानुहोस् र खरिद गर्ने बित्तिकै निस्कनुहोस् 
• स्टोरमा अनावश्यक नबस्नुहोस्
• आफूलाई चाहिने कुराको अग्रिम सूची बनाउनुहोस्

आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र खरिद गर्नुहोस्
• खाद्यान्न:  आफू वा परिवारको कुनै सदस्य बिरामी हुन सक्ने अवस्थालाई 

मध्यनजर गरी 2 हप्ताको लागि सामान किन्नुहोस् ।
• अन्य सामग्री: आफूलाई चाहिने सामान किनी स्टोरबाट हिँड्नुहोस्

आँखाको प्रयोग गर्नुहोस्
आफूले किन्न नचाहेका कुराहरू नछुनुहोस्

धैर्य हुनुहोस्
• स्टोरमा एक समयमा सीमित मान्छेलाई मात्र पस्न दिइयो भने शारीरिक दूरी कायम गर्न सहज हुन्छ ।
• केही स्टोरहरूले शारीरिक दूरी कायम गर्न सहज बनाउन केही चेकआउट प्यासेज बन्द गरेका हुन सक्छन्  
• कृपया आफ्नो पालो पर्खनुहोस्  र दिइएको निर्देशनको पालना गर्नुहोस्

कार्डबाट भुक्तानी गर्नुहोस्
सक्नुहुन्छ भने ट्याप प्रणालीको प्रयोग गर्नुहोस् । रोगको संक्रमण नफैलियोस् भन्नाका खातिर सकेसम्म नगदबाट भुक्तानी 
नगर्नुहोस् ।

हातको सरसफाइ
स्टोरबाट निस्किएपछि साबुन र पानी पाइएन भने अल्कोहलले बनेको ह्यन्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हात धुनुहोस् ।

कृपया दयावान् भइरहनुहोस् । यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।
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