
Nepali version 

खानपान व्यवसाय र ननर्ााररत पररसरमा नवीनतम उपायहरूको साराांश (मिमि अप्रिल 15, 2021 देखी अप्रिल 28, 2021 सम्म)  

(बार वा पब, मनोरञ्जन खेल केन्द्र, स्नानगृह, फिटनेस केन्द्र, ,आनन्द फलने स्थान, साववजफनक मनोरञ्जनका स्थान, पाटी कक्ष, बु्यटी पालवर, क्लब वा रात्रीक्लब, गायन प्रफिष्ठान, माजोङ-फिन काउ 

पररसर, मसाज गने स्थान, , खेलकुद पररसर र स्विफमङ पुलहरू बन्द गररनुपर्व ।) 

 

 खानपान 

व्यवसाय 

अनुसूनित पररसर 

मनोरञ्जन खेल 

केन्द्र 

फिटनेस केन्द्र  मनोरञ्जनको स्थल  सार्वजफनक मनोरञ्जनको स्थल बू्यटी पालवर तथा 

मसाज स्थापना 

क्लब घर फनफदवष्ट आउटडोर 

खेलकुद पररसरहरु 

स्विफमिंग पूल होटल र अफतफथगृह 

आवश्यकिामा मास्क 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

आवश्यकिामा 

मास्कको लाफग 

अपवादहरू 

टेबुलिा 

खाना/पेय पदार्थ 

खानु्नहुँदा 

N/A ⚫ क्याटर िंग 

पर स िा 

भोजन/पेय 

उपभोग गदाथ  

⚫ नुहाउने 

बेलािा  

⚫ नुहाउने 

बेलािा  

⚫ सार्वजफनक 

से्कफटिंग ररिंक: 

कस ि गने 

बेला 

(कोच/स्टाफ, 

वा प्रमिक्षण 

सिुहहरु, 

वगथहरु वा 

टोली खेलहरु 

>4 

व्यक्तिहरुिा 

लागू हदैंन) 

⚫ क्याटर िंग पर स िा 

भोजन/पेय उपभोग गदाथ  

⚫ प्रदर्वनी स्थल: जब 

कलाका हरु मबच 

प्रयाप्त दु ी वा 

प्रभावका ी मवभाजन 

भएको,      

प्रदिथन/पूवाथभ्यासहरुको 

सियिा कलाका हरु   

दिथकको मबचिा प्रयाप्त 

दु ी वा प्रभावका ी 

मवभाजन हुँदा  

⚫ फथम पाकव : कलाका    

कुनै अन्य 

व्यक्तिहरुमबच प्रयाप्त 

दु ी वा प्रभावका ी 

मवभाजन5को सार् 

प्रदिथन गदाथ वा अभ्यास 

गने बेला   

अनुहा को उपचा  

मलइ हेको बेला 

 क्याटररिंग पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

⚫ खानपानको लामग जब 

खानपान / 

प्रार्मिकिािा खानपान 

हन्छ 

⚫ भोजन/पेय उपभोग गदाथ 

⚫ जब नुहाउने भएको छ 

⚫ बामह  व्यायाि गदाथ 

⚫ व्यक्तिहरुमबच प्रयाप्त 

दु ी वा प्रभावका ी 

मवभाजन5 को सार् 

घ मभत्र कस ि गदै गदाथ 

(कोच/स्टाफ, वा 

प्रमिक्षण सिुहहरु, 

वगथहरु वा टोली खेलहरु 

>4 व्यक्तिहरुिा लागू 

हदैंन)   

⚫ पौडी खेल्दा 

⚫ नुहाउने बेला 

⚫ कपडा फेने 

कोठाबाट पूलिा वा 

यसको मवपर ि 

महड्दा, वा एक 

पूलबाट अको 

पूलिा जाुँदा 

⚫ व्यक्तिहरुको मबचिा 

पयाथप्त दु ी वा 

प्रभावका ी 

मवभाजन5को सार् 

वािथ-अप व्यायाि 

गदाथ 5 

⚫ एक कोचले कोमचिंग 

गदाथ ह ेक सिय 

िास्क लगाउनु पछथ  

⚫ खाना खाुँदा / पेय पदार्थ 

मपउुँदा 

⚫ नुहाउुँदा 

⚫ अमिमर् कोठामभत्र 

शरीरको िापक्रमको 

स्क्रीफनिंग 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸(जहाुँसम्म सम्भव छ) 🗸 🗸 

हाि सेफनटाइजरको 

प्रावर्ान 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

सम्पकथ  टर े मस 1, 2 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 क्याटररिंग पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

🗸(जहाुँसम्म सम्भव छ) 🗸 क्याटररिंग पररसर वा यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

स्टाफको प ीक्षण  / 

खोप 2, 3 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

प्रदर्वनी स्थल: िास्क 

नलगाउने प्रदिथनकिाथले एक 

पोलीिे ेज पा  गनुथपदथछ स्र्लिा 

पमहलो प्रवेिगनुथ भन्दा पमहले 7 

मदनमभत्र COVID-2019 को 

लामग श्रिंखला प्रमिमिया-

आधार ि नु्यक्तिक एमसड 

पर क्षण    यसपमछ प्रते्यक 14 

मदनिा 

🗸 क्याटररिंग पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

🗸 🗸 क्याटररिंग पररसर वा यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने फनदेशनहरू 

पालना गनुवहोस् 

 

1 पररसरहरूका प्रवेशद्वारमा वा सुस्पष्ट स्थानमा “सुरफक्षि रूपमा घर र्ोड ौँ (LeaveHomeSafe)” स्थान QR कोड समावेश भएको पोस्टर प्रदशवन गने जुन कुनै एक समयमा अवरोर् गररनु हुौँदैन िाफक क्याटररङ पररसरहरूमा प्रवेश गने व्यस्विले मोबाइल िोनबाट स्क्यान गनवका लाफग यो िुरुनै्त उपलब्ध होस् र प्रदशवन गररएको पोस्टरको र्फवको आकार 210 x 297 फमफम (A4 साइज) भन्दा 

कम हुनु हुौँदैन।;   प्रयोगकिाथहरुलाई (लैजानेहरूको िात्र अडथ  गने व्यक्तिहरू बाहेक, क्याटर िंग व्यवसायको लामग) पर स िा प्रवेि गनथको लामग अनुिमि मदइनु अमघ, सुमनमिि गनुथहोस् मक उनीहरुले 'लीभहोिसेफ' भेनू्य QR कोड स्क्यान गदथछन् वा उनीहरुको नाि, सम्पकथ  नम्ब    उनीहरुको भ्रिणहरुको मिमि िर्ा सिय दिाथ गदथछन्   31 मदनको लामग अमभलेखहरु  ाख्दछन्।   
2 मवमिष्टिा   मनदेिनहरुको प्रभावका ी सियावमधिा, यमद क्याटर िंग पर स ले जा ी  ाख्दछन् (1) प्रते्यक मदन बेलुका 5.59 बजेसम्म भोजन सेवाहरु प्रदान गनथ;   (2) एक टेबलिा दुई जनाभन्दा बमि व्यक्तिहरुलाई सुँगै बस्नको लामग अनुिमि मददैंनन् भने, मिनीहरुले मिन नयाुँ उपायहरु अपनाउनु पदैन, अर्ाथि  (a) यो सुमनमिि गनथ मक प्रयोगकिाथहरुले आफ्नो िोबाइल फोनहरुको सार् 

'लीभहोिसेफ' QR कोडलाई स्क्यान गनथ वा व्यक्तिहरुलाई पर स िा प्रवेि गनथको लामग अनुिमि मदइनु अमघ उनीहरुको व्यक्तिगि मवव ण दिाथ गनथ; (b) सबै स्टाफलाई पर क्षण पा  गनथको लामग व्यवस्र्ा गनथ;   (c) प्रसा ण जोक्तखिहरु कि गनथको लामग उपायहरु नअपनाइएको बेला अनुकुल उपायहरुलाई अपनाउन (फूटनोट 4 हेनुथहोस्)। सम्बक्तिि क्याटर िंग व्यवसाय गनथका लामग मजमे्मवा  

व्यक्तिले भोजन सेवाहरू प्रदान गने सियको अवमध   िामर्को प्रभावका ी अवमधिा एक टेबलिा सुँगै बस्न सके्न अमधकिि व्यक्तिहरूको सिंख्या देखाउुँदै सारै् व्यवसायको सान्दमभथक जानका ीसमहि एक सूचना प्रदिथन गनुथपनेछ। िामर्को क्याटर िंग व्यवसायको पर स को लामग, यमद भोजन सेवाहरू प्रदान गर एको अवमधको सम्बििा लागू हने उपायहरू िर्ा एउटा टेबलिा सुँगै बस्न 

सके्न व्यक्तिहरूको अमधकिि सिंख्या अपनाइएको छैन भने (उदाह णको लागी बेलुका 6.00 बजेपमछ भोजन सेवाहरू प्रदान गने, वा एक टेबलिा दुई भन्दा बिी व्यक्तिहरुलाई बस्नको लामग व्यवस्र्ा गने), का कहरु जस्तो मक सम्बक्तिि पर क्तस्र्मिहरुिा सिंलग्न जोक्तखिहरुलाई ध्यानिा  ाख्दै, उनीहरुले त्यस अवमधलाई कायि  ाख्न आवश्यक हनेछ जुन अवमधिा ह ेक मदन बेलुका 5.59 

बजेसम्म भोजन सेवाहरु प्रदान गर न्छ िर्ा 14 मदनको एक अवमधको लामग एउटा टेबलिा दुईभन्दा बमि व्यक्तिहरुलाई सुँगै बस्नको लामग अनुिमि मदनु हदैंन, सम्बक्तिि पर स िा प्रसा ण जोक्तखि कि गनथको लामग (अर्ाथि 14-मदनको अवमधभर , फूटनोट 1, 3   4 िा नयाुँ उपायहरु अपनाइसकेपमछ मवश्ाि प्रमिबिहरु अन्तगथि सम्बक्तिि पर स ले कायथ सिंचालन गनथ सकै्दनन्। यसको 

सट्टािा, सम्बक्तिि पर स ले िामर्को आवश्यकिाहरु (1)   (2) को पालना गनथ जा ी  ाख्नुपनेछ   मनमदथष्ट मवमनदेिहरूको आधा िा भोजन सेवाहरू प्रदान गर एको अवमध   एक टेबलिा सुँगै बस्न सके्न व्यक्तिहरुको अमधकिि सिंख्या, व्यवसायको सान्दमभथक जानका ी   14-मदन अवमधको सुरूवाि   अन्त्य मिमि देखाउुँदै सूचना प्रदिथन गनुथहोस्)। 
38 िाचथ 2021 देक्तख िुरु हने गर  सिंचालनिा सिंलग्न सबै किथचा ीहरूलाई COVID-19 को लामग प्रते्यक 14 मदनिा पोमलि को चेन सरिंखलािा आधार ि नु्यक्तिक एमसड जाुँच िाफथ िबाट जानको लामग व्यस्र्ा मिलाउनको लामग,   किथचा ीले 22 िाचथ 2021 भन्दा पमहले   प्रते्यक 14-मदनको अवमधको अन्त्य भन्दा अमघ जाुँचको नमिजा सिावेि भएको SMS सूचना प्राप्त गने कु ा सुमनमिि 

गने   प्रते्यक SMS सूचनाको  ेकडथ 31 मदनसम्म  ाखे्न कु ा सुमनक्तस्चि गनुथहोस् (आवश्यक जाुँचको व्यवस्र्ा); वा, वैकक्तिक रूपिा, पर स िा व्यवसायको सिंचालनिा सिंलग्न किथचा ी सदस्यले COVID-19 खोपको कोसथ पू ा ग ेको 14 औिं मदन देक्तख उसले / उनले आवश्यक जाुँच व्यवस्र्ा अपनाउनु पदैन   खोपको प्रिाणको रूपिा खोपको  ेकडथ  ाख्नुपछथ  । मसनोभ्याक (Sinovac) COVID 

-19 खोप (CoronaVac vaccine)   फोसन फािाथ / बायोटेक (Fosun Pharma / BioNTech) COVID-19 खोप (Comirnaty vaccine) दुवैको लामग, खोपको कोसथ पू ा गदाथ सािान्य रूपिा दुई खु ाक प्राप्त गदथछ । पमहले COVID-19 बाट सिंिमिि व्यक्तिहरूको लामग, मिनीहरूले Comirnaty खोपको एक खु ाक प्राप्त ग े पमछ COVID-19 खोपको कोसथ पू ा ग ेको िामनन्छ । हिंगकिं ग 

बामह का ठाउुँिा COVID-19 खोप प्राप्त ग ेका व्यक्तिहरू   स्र्ानीय स्वास्थ्य अमधकर िहरूको िागथमनदेिन बिोमजि आवश्यक खु ाक प्राप्त ग ेका व्यक्तिहरूको लामग मिनीहरूको सम्बक्तिि COVID-19 खोपको कोसथ पू ा ग ेको िामननेछ ।



 खानपान 

व्यवसाय 

अनुसूनित पररसर 

मनोरञ्जन खेल 

केन्द्र 

फिटनेस केन्द्र मनोरञ्जनको स्थल सार्वजफनक मनोरञ्जनको स्थल बू्यटी पालवर तथा मसाज 

स्थापना 

क्लब घर फनफदवष्ट आउटडोर खेलकुद 

पररसरहरु 

स्विफमिंग पूल होटल र अफतफथगृह 

सान्दमभथक 

उपायहरू जब 

प्रसा ण घटाउनका 

लामग उपायहरू 

जोक्तखि 

अपनाइदैनन् 2, 4 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 क्याटररिंग पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

🗸 🗸 क्याटररिंग पररसर वा यसमा 

फनर्ावररि पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना गनुवहोस् 

दूरी 5 टेबुलहरू बीच पयाव

प्त दूरी वा प्रभावी 

फवभाजन 

खेल से्टिनहरु, 

िेिीन, वा 

सुमवधाहरुमबच 

प्रयाप्त दु ी वा 

प्रभावका ी मवभाजन  

 

⚫ मफटनेस 

से्टिनहरु, 

िेिीन, वा 

सुमवधाहरुमबच 

प्रयाप्त दु ी वा 

प्रभावका ी 

मवभाजन 

⚫ सिूह/उप-

सिूहहरुको मबच 

प्रयाप्त दु ी वा 

प्रभावका ी 

मवभाजन  

⚫ फर्फलयाडव स्थापना 
तथा सार्वजफनक 
बोउफलिंग-एल्ली:   
मवमलयाडथ टेबल   

लेनहरुमवच प्रयाप्त 

दु ी वा प्रभावका ी 

मवभाजन, अन्यर्ा 

एकान्त   मबमलयडथ 

टेबल वा लेनहरू 

िात्र प्रयोगको लामग 

खुला हन सक्छन्   

⚫ सार्वजफनक 
से्कफटिंग ररिंक:  

टोली खेलहरुको 

सियिा  बाहेक 

सिूह/उप-

सिूहहरुमबच 

प्रयाप्त दु ी वा 

प्रभावका ी 

मवभाजन6   

⚫ िनो ञ्जन से्टिनहरु, 

िेमिन वा सुमवधाहरुमबच 

प्रयाप्त दु ी वा प्रभावका ी 

मवभाजन   

⚫ सिंग्राहलय: सिूहरुमबच 

प्रयाप्त दु ी वा प्रभावका ी 

मवभाजन  

सेवाप्रदायक बेड वा 

मसटहरुमबच  प्रयाप्त दु ी 

वा प्रभावका ी मवभाजन   

क्याटररिंग पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

कक्तििा 1.5 मिट  4 व्यक्तिको 

सिूह बीच  टोली खेलहरुको 

सियिा बाहेक7  

टोली खेलकुद8को बेला 

बाहेक िामलि सिुहहरु वा 4 

व्यक्तिहरुको कक्षाहरु मबच 

किीिा 1.5 मिट 8 

क्याटररिंग पररसर वा यसमा 

फनर्ावररि पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना गनुवहोस् 

सिाई र 

कीटाणुनाश गदै 

N/A अको ग्राहक द्वा ा 

प्रयोग गनुथअमघ खेल 

से्टिनहरू, िेमिन 

वा सुमवधाहरू सफा 

    मकटाणु महि 

बनाउनुहोस् वा 

मटकाऊ 

प्रभावकार िाको 

सार् कीटाणुिोधन 

सािग्री लागू गनुथहोस् 

प्रते्यक प्रयोग अमघ   

पमछ मफटनेस 

से्टिनहरु, िेमिन वा 

उपक णहरु सफा   

मकटाणु महि 

बनाउनुहोस्   

⚫ फर्फलयाडव स्थापना 
तथा सार्वजफनक 
बोउफलिंग-एल्ली:  
अको भाडािा मलने 

व्यक्तिको प्रयोग 

अमघ सुमवधा   उप-

साधनहरु सफा   

मकटाणु महि 

बनाउनुहोस्  

⚫ सार्वजफनक 
से्कफटिंग ररिंक:   

कक्तििा मदनहुँ 

सुमवधाहरुिा 

मनयमिि 

वािाव णीय सफाई 

िर्ा मकटाणुिोधन 

गनुथहोस्   

⚫ अको ग्राहक द्वा ा प्रयोग 

गनुथ अमघ िनो ञ्जन 

से्टिनहरु, िेमिन वा 

सुमवधाहरु सफा   

मकटाणु महि बनाउनुहोस् 

वा मटकाऊ 

प्रभावकार िाको सार् 

मकटाणुिोधन सािग्री लागू 

गनुथहोस्   

⚫ कक्तििा मदनहुँ भण्डा ण 

क्यामबनेटसमहि 

सुमवधाहरुिा मनयमिि 

वािाव णीय सफाई िर्ा 

मकटाणुिोधन गनुथहोस्   

⚫ फसनेमा: प्रते्यक 

स्क्रीमनिंगपमछ घ लाई सफा 

  मकटाणु महि 

बनाउनुहोस् 

⚫ प्रदर्वनी स्थल:  प्रते्यक 

प्रदिथन/पूवाथभ्यासपमछ 

स्र्ललाई सफा   

मकटाणु महि बनाउनुहोस् 

⚫ प्रते्यक उपयोग 

अमघ   पमछ 

उपक ण, टुल्सहरु 

  सेवाप्रदायक 

स्र्ान वा 

के्षत्रहरुलाई 

मकटाणु महि 

बनाउनुहोस्   

⚫ ग्राहकलाई सेवा 

प्रदान ग े पमछ 

स्टाफको 

सु क्षात्मक 

सािग्रीहरूलाई 

पर विथन वा 

स सफाई  गनुथहोस्  

क्याटररिंग पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु हुने 

फनदेशनहरू पालना 

गनुवहोस् 

प्रते्यक प्रयोग अमघ   पमछ 

उपक णलाई सफा   

मकटाणुिुि गनुथहोस् 

⚫ कक्तििा मदनहुँ 

सुमवधाहरुिा मनयमिि 

वािाव णीय सफाई िर्ा 

मकटाणुिोधन पू ा गनुथहोस् 

⚫ मन: िुल्क अवमिष्ट 

िोर नको अनुपािले 

पोख ीको पानीको सािग्री 

िापदण्ड9 लाई पू ा 

गनुथपदथछ; पानी प ीक्षण 

मकटको एक सेट प्रदान 

गर नुपछथ ,   पोख ीको 

पानीलाई यसको मन: िुल्क 

अवमिष्ट िो ीन 

सािग्रीको लामग प्रमि मदन 

कक्तििा एक पटक जाुँच 

गर नुपदथछ   पर क्षण 

नमिजाहरुको अमभलेख 

 ाख्नुपदथछ 

⚫ सबै के्षत्रहरू, फमनथच    

भाुँडाकुुँ डाहरू आमद, 

प्रते्यक भाडाको सत्र पमछ 

कीटाणु महि गर नुपछथ  

⚫ प्रयोग गर एका सबै िौमलया 

  उपभोग्य वसु्तहरू प्रते्यक 

भाडाको सत्र पमछ पर विथन 

गनुथपछथ  

4 जब पर स िा लागू प्रासिंमगक उपायहरु पीछा मकये, प्रासिंमगक पर क्तस्र्मिहरुिा सिंलग्न जोक्तखिहरु जस्ता का कहरुलाई ध्यानिा  ाख्दै, सम्बक्तिि पर स लाई 3, 7 वा 14 मदनका लामग बन्द गनुथपछथ , वा क्याटर िंग पर स का लामग, त्यस अवमधलाई घटाउनको लामग जुन अवमधभ  भोजन सेवाहरु प्रदान गर न्छ िर्ा मिनी िामनसहरुको अमधकिि सिंख्यालाई कि गनथको लामग जसलाई सम्बक्तिि 

पर स िा प्रसा ण जोक्तखि घटाउनको लामग 3, 7 वा 14  मदनको लामग एउटा टेबलिा सुँगै बसाल्न समकन्छ। साधा णिया, यमद किथचा ीको लामग सम्पकथ  टर े मसिंग   पर क्षण सम्बििा उपायहरु अपनाइएको छैन भने, प्रासिंमगक पर स  को बन्द वा भोजन सेवाहरू प्रदान गर एको सियिा अवमध छोटो पानथ   एक टेबलिा सुँगै बस्न सके्न व्यक्तिको अमधकिि सिंख्यािा किी 14 मदनसम्म  हनेछ; 7 मदन यमद 

हेडकाउन्ट प्रमिबि वा पयाथप्त दू ीिा उपायहरू अपनाइएको छैन (जसै्त प्रते्यक टेबल/सुमवधा/सिूहिा व्यक्तिहरुको अमधकिि सिंख्यािा प्रमिबि   आवश्यकिाहरू; सुमवधाहरुको मबच कक्तििा 1.5 मिट  दु ी वा प्रभावका ी मवभाजन कायि ग े ,आमद);   3 मदन यमद अन्य उपायहरु अपनाइएन भने (जसै्त िास्क लगाउने आवश्यकिा, ि ी को िापिि जाुँच  / खोप, कीटाणुिोधन   

सफाई, हाि स्यामनटाइज हरूको प्रावधान, आमद)। 

5 “पयावप्त दूरी” भनेको दुबै बीच कस्विमा 1.5 फमटरको दूरी र् जबफक “प्रभावकारी फवभाजन” भनेको त्यहाौँ फवभाजनको केफह रूप हो जुन दुबै फबचमा प्रभावकारी बिरको रूपमा काम गनव सक्र्। 

6 सावथजमनक से्कमटिंग र िंकिा खेलेको टोली खेलहरूिा सिावेि छ ि  आइस हकीिा सीमिि छैन। 

7 खेल पर स िा खेलेको टोली खेलिा सिावेि छ ि  वेसबल, वासे्कटबल, मिकेट, डजबल, डजबी, गेटबल, ह्याण्डबल, हक्की, मकन-बल, कोफथ बल, लािोसे, नेटबल,  ोल  हक्की,  ग्वी, सटलकक, फूटबल, सफ्टबल,चौउकबल, भमलबल   वुडबलिा सीमिि छैन। 

8 क्तस्वमििंग पूलहरूिा खेमलने टोली खेलहरूले सिावेि गदथछन् ि  कलात्मक पौडी, वाट  पोलो, क्यानोई पोलो   अन्ड वाट  हकीिा सीमिि छैनन्। 

9 पोख ीको पानीको मन: िुल्क अवमिष्ट िो ीन सािग्रीलाई नुहाउनेहरुद्वा ा पोख ी प्रयोग भएको ह ेक सियिा प्रमि मिमलयन 1 भाग भन्दा किको िहिा कायि  ाख्नु हदैंन (जहाुँ िो ीन यौमगकहरू पोख ीको पानीलाई कीटाणुिोधनका लामग प्रयोग गर न्छ) वा प्रमि मिमलयन 0.5 भाग भन्दा कि हनुहुँदैन (जहाुँ पोख ीको पानीको ओजोनद्वा ा कीटाणुिोधन पू क गनथको लामग िो ीन 

यौमगकहरू प्रयोग गर न्छ) 



 खानपान 

व्यवसाय 

अनुसूनित पररसर 

मनोरञ्जन खेल 

केन्द्र 

फिटनेस केन्द्र मनोरञ्जनको स्थल सार्वजफनक 

मनोरञ्जनको स्थल 

बू्यटी पालवर तथा 

मसाज स्थापना 

क्लब घर फनफदवष्ट आउटडोर 

खेलकुद पररसरहरु 

स्विफमिंग पूल होटल र अफतफथगृह 

हेडकाउन्ट ⚫ बसे्न क्षमिाको 

50% भन्दा 

बढी नहुनु  

⚫ प्रफि टेबलमा 

≤4 व्यस्वि2 

⚫ कुनै एक 

सियिा कुनै 

भोजिा सिंलग्न 

व्यक्तिको 

सिंख्या 20 

जना 

व्यक्तिहरू 

भन्दा बिी हनु 

हुँदैन 

प्रमि खेल से्टिन, 

िेमसन वा सुमवधािा 

≤4 व्यक्तिहरु  

 

⚫ प्रमि मफटनेस 

से्टिन, िेमसन वा 

उपक णिा ≤4 

व्यक्तिहरु  

⚫ प्रमि प्रमिक्षण 

सिूह वा 

प्रमिक्षक समहि 

कक्षािा ≤4  

व्यक्तिहरु  

⚫  >4  

व्यक्तिहरुको 

प्रमिक्षण सिूह वा 

कक्षाको लामग,  

सहभागीहरुले 

(प्रमिक्षक समहि)  

अमनवायथ 

िास्कहरु 

लगाउनुपदथछ   

सहभागीहरुको 

मबच कक्तििा 1.5 

मिट को 

सािामजक दु ी 

कायि गनुथपदथछ    

⚫ फर्फलयाडव स्थापना 
तथा सार्वजफनक 
बोउफलिंग-एल्ली: 
प्रमि मवमलयाडथ 

टेबल वा लेनिा ≤4  

व्यक्तिहरु  

⚫ सार्वजफनक 
से्कफटिंग ररिंक: 

टोली खेलहरुको 

सियिा बाहेक 

प्रमि सिुह ≤4 

व्यक्तिहरु; 

प्रमिक्षण सिूह वा 

कक्षाहरुका लामग  

>4 व्यक्तिहरू,  

टोली खेलहरुको 

सियिा बाहेक 

सहभागीहरुले 

(प्रमिक्षक समहि) 

अमनवायथ िास्कहरु 

लगाउनुपदथछ   

सहभागीहरुको 

मबच कक्तििा 1.5 

मिट को सािामजक 

दु ी कायि 

गनुथपदथछ; टोली 

खेलहरुको लामग, 

प्रते्यक से्कमटिंग 

र िंकिा 

खेलाडीहरूको 

अमधकिि सिंख्या            

   ेफ्रीहरूलाई 

अनुिमि मदन 

सम्बक्तिि टोली 

खेल प्रमियोमगिाको 

मनयि   

कानूनहरुको 

पालना गनुथपदथछ,   

सहभागीहरुले 

(प्रमिक्षक   

 ेफ्रीहरुसमहि) 

िास्कहरु 

लगाउनुपदथछ; 

दिथक स्याण्डको 

लामग, ओगमटने 

मसटहरु बसे्न 

क्षििाको 75% 

भन्दा बमि हनुहदैंन 

  सिान पिंमििा ≤4 

लगािा   मसटहरु 

हनुपछथ  

⚫ प्रमि िनो ञ्जन से्टिन, 

िेमिन वा सुमवधािा 

≤4 व्यक्तिहरु वा 

मडजाइन गर एको 

क्षििाको 50% भन्दा 

बमि हनुहदैंन (वा एक 

र्ीि पाकथ िा एक 

सुमवधाको लामग 
75%) (जेसुकै अमधक 

होस्) 

⚫ अन्यर्ा मनमदथष्ट 

नभएसम्म, 4 जना 

भन्दा बमि व्यक्तिहरु 

वा एउटै पर वा िा 

बसे्न व्यक्तिहरुको 

सिंख्याभन्दा बमि 

हनुहदैंन, जोसुकै 

अमधक हन्छ, 

सावथजमनक 

िनो ञ्जनको एक 

ठाुँउिा 

आगनु्तक/पाहना/दिथ

कहरुको प्रते्यक 

सिुहिा अनुिमि हन 

सक्छ 

⚫ फसनेमा:  बसे्न 

क्षििाको 75% भन्दा 
बमि हनुहदैंन; सिान 

पिंमििा ≤4 लगािा  

मसटहरु हनुपछथ  

⚫ प्रदर्वनी स्थल:  बसे्न 

क्षििाको 75% भन्दा 

बमि हनुहदैंन; सिान 

पिंमििा ≤4 लगािा  

मसटहरु हनुपछथ  

⚫  सिंग्रहालय: क्षििाको 

50% भन्दा बमि 

हनुहदैंन; प्रमि सिूहिा 

≤4 व्यक्तिहरु 

⚫ फथम पाकव :  क्षििाको 

75% भन्दा बमि 

हनुहदैंन  

प्रमि मवभामजि सेवा 

के्षत्रिा ≤4  व्यक्तिहरु 

⚫ क्याटररिंग 

पररसर वा 

यसमा फनर्ावररि 

पररसरमा लागु 

हुने फनदेशनहरू 

पालना गनुवहोस् 

⚫ बैठक कोठा, 
समारोह 
कोठाहरू : 

सािान्य 

क्षििाको 50% 

भन्दा बिी हनु 

हुँदैन 

⚫ मभत्री खेलको 

पर स मभत्र, टोली 

खेलको बेला बाहेक, 

प्रमि सिूह ≤4 

व्यक्तिहरु; टोली खेलको 

बेला बाहेक,  एक 

प्रमिक्षण सिूह वा वगथिा 

सहभागीहरूले (कोच 

समहि) >4 

व्यक्तिहरूले िास्क 

लगाउनुपछथ    

सहभागीहरूको बीच 

कक्तििा 1.5 मिट को 

सािामजक दू ी कायि 

गनुथपछथ ; टोली 

खेलहरुको लामग, प्रते्यक 

खेल्ने िैदान/कोटथिा 

खेलाडीहरूको 

अमधकिि सिंख्या            

   ेफ्रीहरूलाई अनुिमि 

मदन सम्बक्तिि टोली 

खेल प्रमियोमगिाको 

मनयि   कानूनहरुको 

पालना गनुथपदथछ,   

सहभागीहरुले 

(प्रमिक्षक   

 ेफ्रीहरुसमहि) िास्क 

लगाउनुपछथ  

⚫  बामह ी खेल पर स िा, 

टोली खेलको बेला 

बाहेक, प्रमि सिूह ≤4 

व्यक्तिहरु; टोली खेलको 

लामग, प्रते्यक खेल्ने 

िैदान/कोटथिा 

खेलाडीहरूको 

अमधकिि सिंख्या            

   ेफ्रीहरूलाई अनुिमि 

मदन सम्बक्तिि टोली 

खेल प्रमियोमगिाको 

मनयि   कानूनहरुको 

पालना गनुथपदथछ 

⚫ दर्वक स्याण्ड: बसे्न 

क्षििाको 75% भन्दा 

बमि हनुहदैंन; सिान 

पिंमििा ≤4 लगािा  

मसटहरु हनुपछथ  

⚫ क्षििाको  30% 

बमि हनुहदैंन 

⚫ प्रमिक्षक समहि 

प्रमि प्रमिक्षण सिुह 

वा कक्षा ≤4 

व्यक्तिहरु (टोली 

खेलहरु खेल्दा 

बाहेक); टोली 

खेलहरुको लामग, 

प्रते्यक खेल िैदान 

/ पौिंडी पोख ीिा 

अनुिमि मदइएका 

खेलाडीहरूको 

अमधकिि सिंख्या   

 ेफ्रीहरूले 

सम्बक्तिि खेलकुद 

प्रमियोमगिाको 

मनयि   

कानूनहरुको 

पालना गनुथपदथछ  

⚫ दिथक स्याण्डस्: 

मसट क्षििाको 75% 

अमधक हनुहदैंन; 

उमह पुँमििा ≤4 

लगािा  मसटहरु 

⚫ सुइट 10 िा मववाहको 

सम्बििा धामिथक वा 

सािंस्कर मिक  ीमिबाहेक4 

≤4 जना व्यक्तिहरूलाई 

पाहना कोठािा बस्न 

मदइनेछ,   ≤8 जना 

व्यक्तिहरूलाई सुइटिा 

बस्न मदइनेछ । 

⚫ बैठक कोठा, समारोह 

कोठाहरू : सािान्य 

क्षििाको 50% भन्दा बिी 

हनु हुँदैन 

स्नान 

सुफवर्ाहरू11 

N/A N/A 🗸 🗸 N/A 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (साम्प्रदामयक के्षत्रिा 

सुमवधाहरू) 

 
10 मनम्न ििथहरूिा मववाहको सम्बििा कुनै पमन धामिथक वा सािंस्कर मिक अनुष्ठानको अवमधिा 20 भन्दा बिी व्यक्तिहरूलाई त्यहाुँ एकैपटक सुइटिा बस्न मदइने छैन : (i) मबहान 8 बजे देक्तख साुँझ 5 बजेको बीचिा  ीमि हन्छ;   (ii)  ीमिको अिंिको रुपिा खाने वा मपउने बाहेक सुइटिा जमिबेला पमन व्यक्तिले िास्क लगाउनुपछथ  । 
11 फनम्न सिंक्रमण फनयन्त्रण फसिाररसहरू नुहाउने सुफवर्ाहरूमा लागू गनुवपदवर्: (a) यफद फिनीहरू व्यस्विगि घन फभत्र रै्नन् भने वैकस्विक स्नान हेडहरू खोलेर कस्विमा 1.5 फमटरको प्रयोगकिावहरूबीच सामाफजक दूरी राख्नुहोस्; (b) कस्विमा प्रते्यक चार घण्टामा एक पटक स्नान कू्यफबकल्सको सिाई र कीटाणुशोर्न गनुवहोस्; (c) कस्विमा दैफनक भण्डारण क्याफबनेट सफहि सुफवर्ाहरूमा 

फनयफमि वािावरणीय सिाई र कीटाणुशोर्न गनुवहोस्; र (घ) ि फलया जस्तो व्यस्विगि चीजहरूको साझेदारी गनव फनषेर् गनुवहोस्। 

 



 खानपान 

व्यवसाय 

अनुसूनित पररसर 

मनोरञ्जन खेल 

केन्द्र 

फिटनेस केन्द्र मनोरञ्जनको स्थल सार्वजफनक मनोरञ्जनको 

स्थल 

बू्यटी पालवर तथा 

मसाज स्थापना 

क्लब घर फनफदवष्ट आउटडोर खेलकुद 

पररसरहरु 

स्विफमिंग पूल होटल र अफतफथगृह 

स्टीम र 

स ना सुफवर्ाहरू 

N/A N/A  बन्द    बन्द    N/A  बन्द बन्द बन्द बन्द बन्द 

प्रत्यक्ष प्रदशवन लाइभ पफथ िेन्स वा 

नाच गने 

कर याकलापहरूको 

अनुिमि छैन 

N/A N/A N/A ⚫ फसनेमा तथा 
सिंग्रहालय:  कुनै 

प्रत्यक्ष प्रदिथनीलाई 

अनुिमि मदइएको 

छैन 

⚫ प्रदर्वनी स्थल:          

प्रत्यक्ष प्रदिथनीलाई 

अनुिमि मदइएको छ 

⚫ फथम पाकव ; यसिा 
प्रदिथन स्र्लहरुले 

लागू मवमनदेिहरुको 

पालना गनुथपदथछ 

N/A बैठक कोठा, समारोह 
कोठाहरू : प्रत्यक्ष 

प्रदिथन वा नरत्य 

गमिमवमधको अनुिमि 

छैन 

N/A N/A बैठक कोठा, समारोह 
कोठाहरू : प्रत्यक्ष प्रदिथन वा 

नरत्य गमिमवमधको अनुिमि छैन 

फवफशष्ट 

आवश्यकिाह

रू र 

प्रफिबन्धहरू 

⚫ मनम्न मदनहरूिा 

मबहान 05:00 बजे 

देक्तख मदउुँसो 21:59 

बजे सम्म भोजनका 

सेवाहरूको अनुिमि 

मदइएको छ 2, 12 

⚫ प्रयोग गर एको भाुँडा 

खाली गनथ   सफा 

गनथ   प्रयोग गर एको 

टेबल   पामटथसन 

कीटाणुिोधनका 

लामग सिमपथि 

किथचा ीहरूको 

व्यवस्र्ा गर नु 

पछथ13 

⚫ बसे्न के्षत्रको लामग 

हावा पर विथन वा 

हावा िोधक 

आवश्यकिा पु ा 

गनुथपछथ  |14 

⚫ यसिा का ाओके 

गमिमबधी वा 

िाह्जोिंग-मिन काउ 

खेल्न मनषेध। 

N/A  यसिा क्याटर िंग 

पर स ले लागू 

मवमनदेिहरुको पालना 

गनुथपदथछ  

N/A ⚫ फसनेमा तथा 
प्रदर्वनी स्थल:   

एक घ /स्र्ल मभत्र 

कुनै कु ा पमन खान 

वा मपउन पाइदैंन 

⚫ यसिा क्याटर िंग 

पर स ले लागू 

मवमनदेिहरुको 

पालना गनुथपदथछ 

⚫ बल मपट बन्द हनुपछथ  

⚫ सबै किथचा ीले 

सेवाहरु प्रदान 

गदाथ सबै 

सियिा िास्क 

िर्ा िुहा  

कवच/चश्मा 

जस्ता 

सु क्षात्मक 

सािग्रीहरु 

लगाउनुपछथ   

⚫ ग्राहकहरुलाई 

भेटिा िात्र सेवा 

मदन समकन्छ   

⚫ सबै िौमलयाहरु 

  उपभोग्य 

वसु्तहरू प्रते्यक 

प्रयोगपमछ 

पर विथन 

गनुथपदथछ  

⚫ बाफ िेमिन 

िर्ा वाष्पीकर ि 

 सायनहरु 

प्रयोग गनुथ हदैंन  

⚫ त्यहाौँको 

खानपान पररसर 

वा फनर्ावररि 

पररसरले लागू 

फदशा 

फनदेशनहरूको 

पालना गनुवपदवर् 

⚫ त्यहाौँका 

अनुसूफचि 

पररसरहरूका 

रूपमा प्रयोग 

भइरहेका 

सुफवर्ाहरू बन्द 

गररनुपर्व  बन्द 

हुनुपर्व  

⚫ बल फपट बन्द 

हुनुपर्व  

⚫ यसिा क्याटर िंग वा 

िामलकाबद्ध पर स ले  

लागू मवमनदेिहरुको 

पालना गनुथपदथछ 

⚫ फुसथि पोख ी, 

बालबामलकाको पूल, 

बच्चाहरूको पोख ी 

  जाकूजी (यमद 

उपलब्ध छ भने) 

बन्द  हनु पछथ  

⚫ यसिा क्याटर िंग वा 

िामलकाबद्ध पर स ले  

लागू मवमनदेिहरुको 

पालना गनुथपदथछ  

⚫ त्यहाौँका अनुसूफचि 

पररसरहरूका रूपमा 

प्रयोग भइरहेका 

सुफवर्ाहरू बन्द गररनुपर्व  

बन्द हुनुपर्व  

⚫ िोफकएका क्वारेन्टाइन 

होटेल/गेस्ट हाउसहरूले 

सान्दफभवक 

आवश्यकिाहरूको 

अनुपालन गनुवपर्व  15 

⚫ मनमदथष्ट क्वा ेन्टाइन बाहेक 

अन्य गेस्टहाउसहरू 

अमिमर्गरहहरूले 

क्वा ेन्टाइन िुमन भएका 

व्यक्तिहरूलाई 

अमिमर्हरूको रूपिा 

स्वीकानुथ हुँदैन 

⚫ मनमदथष्ट क्वा ेन्टाइन होटेल 

बाहेकका होटेलहरूले 

बामह ी स्र्ानहरूिा 

बसेका क्वा ेन्टाइन िुमन 

भएका व्यक्तिहरूलाई 

स्वीका  गनुथ हुँदैन 

पाहनाको रूपिा चीन 

 
12 एनेक्स 2 मा सेट अप गररएको फवफशष्ट पररसरको लाफग बचि गनुवहोस्।. 

13 यमद सम्बक्तिि व्यवस्र्ा व्यवहार क नभएिा, प्रयोग गर एको भाुँडा खाली गनथ   प्रयोग गर एको टेबुलहरू   मवभाजनहरू सफा गने   कीटाणुिोधन गनथको लामग मजमे्मवा  किथचा ीले अन्य कायथहरू गनथ र्ाल्नु अमघ हािको स्वच्छिाका उपायहरू अपनाउनुपने,   सफा गने मजमे्मवा ीको प्रते्यक  ाउण्डिा सियिा आवश्यकिा अनुसा  हािको स्वच्छिाका उपायहरू अपनाउनुपने कु ा 

सुमनक्तस्चि गर नुपछथ  । हाि स्वच्छिाका उपायहरूिा अल्कोहलिा आधार ि हाि सेमनटाइज हरू प्रयोग गने, हाि धुने वा पन्जाहरू पर विथन गने कु ाहरू सिावेि छन् । 

14 खानपान व्यापा  गनथ को लामग मजमे्मवा  व्यक्तिले मनमदथष्ट खाद्य वािाव णीय स सफाइ मवभागले ३० अमप्रल २०२१ भन्दा पमहले वा सम्म व्यापा  पर स िा व्यक्तिको लामग बसे्न ठाउुँिा हावा पर विथन वा हावा िोधक आवश्यकिा पु ा गनुथपछथ  | 

15 सान्दफभवक आवश्यकिाहरूमा फनम्न कुराहरू समावेश हुन्र्न्: (i) चीनभन्दा बाफहर बसेका क्वारेन्टाइनमा भएका व्यस्विहरू, होटेल/गेस्टहाउसमा पफर्ल्लो समय त्यस्ता व्यस्विहरूसौँग बसे्न मजम्मा मलएका कुनै पफन स्याहारकिाव र फवदेशी स्थानहरूबाट हङकङमा आएका व्यस्विहरूको अफनवायव क्वारेन्टाइन फवफनयम (Cap.599E) अन्तगवि अफनवायव क्वारेन्टाइनबाट रु्टेका हङकङ आउने 

व्यस्विहरूलाई मात्र अफिफथहरूको रूपमा िीकानव सफकन्र्; (ii) माफथको (i) अन्तगवि िोफकएको कुनै व्यस्वि हङकङ आइपुगेको 19औौँ वा 20औौँ फदनमा रोगको रोकथाम िथा फनयन्त्रण (फनफिि व्यस्विहरूका लाफग अफनवायव परीक्षण) फवफनयम (Cap.599J) (अफनवायव परीक्षण) अन्तगवि समय समयमा जारी गररएको सान्दफभवक अफनवायव परीक्षण अन्तगवि आवश्यकिा भएअनुसार सञ्चालन 

गररएको फवफशष्ट परीक्षणबाट उसको पररणाम नआएसम्म होटेल/गेस्टहाउसमा बस्न सक्र् 

सूचना मनमिि गर न्छ; (iii) सावथजमनक सदस्यहरूले होटेल/गेस्टहाउस पर स हरूिा पहुँच गनुथ हुँदैन (उपयुि छुटै्ट   अलग पहुँच मनयन्त्रण भएका लबी, ग्राहक सेवा डेस्क   का पाकथ , आमद बाहेक); (iv) िामर्को (iii) िा सन्दभथ गर एका मनदेिनहरूको अमधनिा, होटेल/गेस्टहाउसका अन्य गै -आवास सम्बिी सुमवधाहरू (मफटनेस सेन्ट , क्तस्वमिङ पुल, बु्यटी पालथ  वा िसाज गने ठाउुँ , 

व्यवसाय केन्द्र, क्याटर ङ पर स , बैठक कक्ष वा आयोजना कक्ष, आमद) बन्द गनुथपछथ ; (v) म्यानेज ले आपिकालीन पर क्तस्र्मि वा सान्दमभथक अमनवायथ प ीक्षण अन्तगथि आवश्यिा भएअनुसा  हङकङ आइपुगेको 19औुँ वा 20औुँ मदनिा मवमिष्ट प ीक्षण सञ्चालन गनथ सािुदामयक प ीक्षण केन्द्रहरूिा जाुँदा बाहेक क्वा ेन्टाइनिा बसेका अमिमर् वा मिनीहरूसुँग बसे्न मजम्मा मलएका कुनै 

स्याहा किाथले उनीहरूको बसाइको अवमधिा आफ्नो गेस्ट रुि/सुइट छोड्न नमदने सुमनमिि गनथ उले्लख्य कदि चाल्नुपछथ ; (vi) म्यानेज ले क्वा ेन्टाइनिा बसेका अमिमर्हरूले आफ्नो बसाइको अवमधिा आफ्नो गेस्ट रुि/सुइटिा कुनै पमन आगनु्तक (पमछल्लो बसाइिा उनीहरूसुँग बसे्न मजम्मा मलएका कुनै स्याहा किाथ बाहेक) ल्याउन नहने सुमनमिि गनथ उले्लख्य कदि चाल्नुपछथ ;   (vii) 

म्यानेज ले स्वास्थ्य मवभागद्वा ा जा ी गर एका िागथदिथन   मनदेमिकाहरूको अनुपालन गनुथपछथ  


