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शहरी सेर्ाहरू, नीतिहरू पररर्िवनले कोरोनाभाइरस (COVID-19) सनवमा तिला हुन सक्छ।   
 

आज मेयर लिन्डा गोरटनिे शहरीय नीलि र सेवाहरूमा केही पररविचन भएको घोषणा गरै्द सरकारिे 

िैलिरहेको कोरोनाभाइरसिाई (COVID-19) सुस्त पानच िगािार काम गरररहेको जान्कारी लर्दनु भएको छ।  

 

"हाम्रा नागररकहरूिे एक अर््दभुि काम गरररहेका छन्," गोटचनिे भनु्न भयो। "उनीहरूिे रे्िावनीहरूमा ध्यान 

लर्दइरहेका छन, लछमेकीहरूिे लछमेकीहरूिाई सहयोग गरररहेका छन्, र हामी यस भाइरसको गलििाई सुस्त पानच 

सँगै काम गरररहेका छ ौं। यसिे हामी सबैिाई यसको पछालि िकाचउनेछ, िर हामी त्यसिाई पछालि िकाचउनेछ ौं।” 

 
गोरटनिे घोषणा गनुच भयो: 
 

 सोमबार, मार्च 23 िाररक रे्दखि, शहरमा ठोस िोहोर र पुनर्चक्रणयोग्य सामानहरू लिन आवश्यक 

कमचर्ारीहरू छन् भने्न कुरा सुलनलिि गनच आगनको िोहोर सेवािाई लनिम्बन गररनेछ।  
 

 यो सरकार, गि्स प्यान्ट्र ी िूि बैंक र युनाइटेि वेसँग सहकायच भई बन्द गरीएका सहरका समुर्दालयक 

केन्द्रहरूमा    पूवच-ियारी िानाका बक्सहरू बनाउँने काम गरररहेको छ। बक्सहरू एक हप्ताकोिालग 

पररवारको आवश्यकिाहरू पूरा गनच लिजाइन गरर प्रावधानहरूको साथ भण्डार गररएको छ। सहरका 

सामालजक सेवालबभागमा र पाकच हरूमा  काम गने सरकारी कमचर्ारीहरूिाइ िाना लविरणको िालग गि्स 

प्यान्ट्र ी स्वयौंसेवकहरूमा सामेि हुन पुन: लनयुक्त गररनेछ। योजनाहरू यस हप्ताको अन्तमा लविरणको िालग 

सम्पकच  गर्दचछ। गि्स पेन्ट्र ीिे अनुमान गरे अनुसार प्रते्यक मलहना १०,००० िानाका बाकसहरू र्ालहन्छ। गि्स 

पेन्ट्र ीमा पठाइएका पररवारको आवश्यकिाको आधारमा िानाका बक्सहरू लविरण गररने छ।  
 

 शहरिे योजना आयोग र लनजामिी सेवा आयोग बाहेक सबै शहरका बोिच र आयोगहरूको बैठक लनिम्बन 

गरै्दछ। मेयरिे गैर-सरकारी बोिचहरूिाई पलन यसमा लवर्ार गनच लसिाररस गरररहेको छ। 
 

 िोन सम्पकच मा जवाि लर्दई काम गने िायर िाइटरहरूिे पररखथथलिको हुकूमका साथ सामालजक रू्दरी राख्न 

सबै प्रयास गनेछ। आपिकािीन पैर्दि-सहयोग बाहेक िायर से्ट्शनहरू जनिाका िालग बन्द हुनेछन्। 

से्ट्शनहरु लर्दनको रु्दई पटक कीटाणुरलहि हुनेछन्। पैर्दि-सहयोगहरू र कार सीट अपोइन्ट्मेन्ट्हरू सम्भव भए 

सम्म  से्ट्शनहरूको बालहर व्यवखथथि गररन्छ। 



 

 यस हप्ताको अबचन काउन्ट्ी काउखििको बैठकिाई सुव्यवखथथि गरै्द बैठकमा उपखथथि हुन आवश्यक पने 

कमचर्ारीिाईमात्र आग्रह गररन्छ,र समय समे्वर्दनशीि मुद्दाहरूिाई मात्र केखन्द्रि गनुच पनेछ। जनिाका िालग 

अध्यावलधकहरू LexTV मािच ि उपिब्ध छ; से्पक्ट्र म सर्दस्यहरूका िालग केबि च्यानि 185 मा उपिब्ध 

छ; मेटर ोनेटका सर्दस्यहरूका िालग केबि च्यानि 3 मा उपिब्ध छ; र प्रत्यक्ष र्दशीका िालग 

lexingtonky.gov मा उपिब्ध हुने छ। 
 

 व्यखक्त-रे्दखि-व्यखक्त सम्पकच िाई नू्यनिम गनचको िालग टेलििोन-कममु्यटरको सहायिा मािच ि कमचर्ारीहरूिे 

योजनाहरू गरै्द। 
 

 शेल्टर र िे िर प-इन केन्द्रहरूमा लशक्षा र मानलसक स्वास्थ्य सेवाहरू जारी छन्। प्रर्दायकहरूिे नीलिहरू 

पररविचन गरर उच्च जोखिममा परेका कमचर्ारी र स्वयमे्सवकहरूिाई घरमा बस्न अनुमलि लर्दएका छन्। सबै 

ठाउहरूमा िाद्यान्न आपूलिच पयाचप्त हुनेछ, यद्यलप प्राय: आश्रय र केन्द्रहरूमा "जाने" भोजनको सेवा छन्। सबै 

प्रर्दायकहरूिे आगनु्तकहरूिाई सीलमि गरै्दछन्। सबै प्रर्दायकहरूिाई हाि सेलनटाइजर, थमाचलमटर, जाने िाना 

कने्ट्नर, सिाई आपूलिच र मास्कको आवश्यकिा छ। 
 

 वालणज्य िेखक्सौंगटन, व्यवसाय र अन्यसँग ित्काि समथचनको योजना बनाउन हाम्रा व्यवसायहरू र 

कामर्दारहरूिाई िामो समयसम्म मद्दिकोिालग यस अवलधमा कसरी म समको ियारी गनच सहयोग पुर्याउने 

भने्न कुरामा सरकार काम गरररएको छ। 
 

 सरकारी कामर्दार्नियुक्ति र सीलमि िर्चमा मन्दी। 

 भाइरस िैिाउने जोखिम कम गनच मद्दिको िालग, स्वास्थ्य सेवा प्रर्दायकहरू र अस्पिािहरूमा िपाईको साथ 

जाने व्यखक्तको सौंख्या कम गनुचहोस्। 

 सरकार एन्डी बेलशयरिे रेसु्ट्रेन्ट्हरू र बारहरू बन्द गनच लनरे्दशन लर्दएका छन्। िर ाइभको माध्यमबाट ल्याउने 

िाने कायचहरू िुिा रहन्छन्। 
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