बर्लिङटन र्िटी COVID-19 अपडेट

बर्लिङटन COVID-19 रिसोसि तथा रिकभिी सेन्टि (RRC)
मार्ि 2021
(नेपाली)
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o भमोन्टमा नयााँ भेरिएन्ट भेटटए
o िाज्य यात्रा अपडेट

o भेला सम्बन्न्ि िाज्यको घोषणा

o 65 वषि तथा माथथका उमेिकाहरूलाई अब उपलब्ि ननिःशुल्क खोपहरू

o मार्िको अन््यसम्म उच्र् जोखखम स्वास््य अवस्था भएका व्यन्ततहरूको लाथि खोप
o खोपको लाथि कसिी दताि िने

o आकन्स्मक भाडा सहायता कायिक्रम

नयााँ भेरिएन्ट
र्सटीको फोहि पानी अनुिमन कायिक्रमले बर्लिङटनमा विर्िन्न प्रकारका COVID-19 िेटेको छ जुन यूकेमा पटहलो पटक
भेटटएको थथयो। यो जानकािी त्रासको लाथि होइन, समुदायलाई थप सतकिता अपनाउन र्ेतावनी हो। यी नयााँ प्रकारका

िाइरि हालसालै समुदायमा िहे को COVID-19 को स्रे न भन्दा 30 दे खि 40 प्रतिशि अधिक िीव्र रूपमा फैर्लन िक्छन ्।
कृपया तनम्न कायि गरे र प्रिारलाई तनयन्रण गनि िहयोग गननह
ि ोि:्

अन्य पररिारिाँग िेला हननबाट जोधगन िथा राज्यको मागितनदे शनहरू पालना गनि जारी राख्ननहोि ्

उच्च-गनणस्िर, न्यननिम दईन िहको मनि ढाक्नेहरू लगाउननहोि ् जनन िाली ठाउाँ हरू कम गनि
राम्ररी फफट गररएका हनन्छन ्

यदद िपाईंमा कननै लक्षण छन,् यारा गननि
ि एको छ, िा कननै िामाजजक िेलामा िहिागी
हननन िएको छ िने COVID-19 को पररक्षण गराउननहोि ्।

यदद िपाईं योग्य हनननहनन्छ िने COVID-19 को िोप र्लननहोि ्

िाज्य यात्रा अपडेट
भमोन्ट यात्रा माििदशिन अपडेट िरिएको छ। िी मातनिहरू जिलाई पूणि रूपमा िोप लगाइएको छ र उनीहरूको अजन्िम
िोप िनराकको 14 ददन पतछ क्िारे न्टाइन अिरोि बबना िमोन्टिम्म र त्यहााँबाट यारा गनि िक्दछन ्। साथै, COVID-19

पुन्टट भएको केस ननकट सम्पकिमा आउने कुनै पूणि रूपमा खोप र्लएको व्यन्ततलाई तवािे न्टाइन िाख्न आवश्यक पनेछैन।

पूणि रूपमा िोप नर्लएको जो िनकैले िमोन्टमा फफकिंदा िा यारा गदाि आिश्यक क्िारे न्टाइन अतनिायि बस्ननपछि । िाज्य

बाटहिको यात्राबाट फर्कििहे का भमोन्टे लीहरूले 14-टदनको तवािे न्टाइन वा 7-टदनको तवािे न्टाइन अननवायि पुिा िनुप
ि दिछ ि
्यसपनछ परिक्षणमा नेिेटटभ हुनुपदिछ।

भेला सम्बन्न्ि िाज्यको घोषणा
साविजननक तथा ननजी स्थानहरूमा दव
ु ै र्भत्री ि बाह्य बहु घिे लु िामाजजक िेलाहरू गनि िोप नर्लएका मातनिहरूलाई

अननमति ददइएको छै न। िोप र्लएका व्यजक्िहरू िा पररिारहरूले एक पटकमा केिल अको एक जना िोप र्लएका िा िोप
नर्लएका पररिारको िदस्यिाँग िेट्न िक्छन ्। सहभािीहरूले खोप र्लए पनन नर्लए पनन व्यापाि तथा संस्थाहरूलाई
अझैसम्म बहु-घिे लु सामान्जक भेलाहरू िनि अनुमनत टदइएको छै न।
अंग्रेजीमा िाज्यको माििननदे शन हे नि ननम्नमा जानुहोस:्

https://accd.vermont.gov/news/update-new-work-safe-additions-be-smart-stay-safe-order

खोप ववतिण
िमोन्टमा 65 िर्ि िा माधथका उमेरका मातनिहरूको लाधग अब िनरक्षक्षि िथा प्रिािकारी COVID-19 िोपहरू उपलब्ि

छन!् यि िमय पूि-ि िूचना बबना आउन स्िीकार गरराँदैन र मातनिहरूले अधिम रूपमा अपोइन्टमेन्ट अतनिायि र्लननपछि ।
बबमा आिश्यक पदै न, र िोप तनिःशनल्क हनन्छ।
अदहले िोपहरू तनम्नलाई उपलब्ि छन:्
•
•
•
•
•

65+ उमेिका भमोन्टका माननसहरू

अग्रपंन्ततमा िहे का स्वास््य सेवा कामदािहरू
दीघिकालीन सेवा सुवविाहरूका ननवासी

दीघिकालीन सेवा कमिर्ािी जसको प्र्यक्ष वविामीसाँि सम्पकि हुन्छ
आकन्स्मक मेडडकल सेवा कमिर्ािी तथा प्रनतर्क्रयाकतािहरू

इमेज क्रेडडट: CDC

आगामी चरण, र्मतिहरू घोर्णा गररएको छै न:
•

उच्र् जोखखममा स्वास््य अवस्था भएका व्यन्ततहरू (मार्िको अन््यमा अनुमाननत)

िाइनअप गनि विकल्पहरू:
1. https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine (अंग्रेजीमा अनलाइन दताि)

मा वा 855-722-7878 मा खोप हटलाइनमा कल ििे ि (अन्य भाषामा सहयोिको लाथि 1 थथच्नुहोस)् भमोन्ट

स्वास््य ववभाि अनलाइनमा दताि िनुह
ि ोस ्। कल सेन्टि समय सोमबाि-शुक्रबाि, बबहान 8:15 बजे – बेलुकी 5:30
बजे ि शननबाि तथा आइतबाि बबहान 10:00 बजे – टदउाँ सो 3:00 बजे हुन ्।

2. यटद तपाईंको योग्यता प्रश्नहरू छन ् वा अको भाषामा दताि सहायता र्ाहनुहुन्छ भने तपाईंले एसोसीएसन अफ

अफ्रीकन्स वा रिफ्युजी प्रोग्रामको तपाईंको केस प्रबन्िकलाई सम्पकि िनि सतनुहुन्छ। यटद तपाईंको कोही
प्रबन्िक छै नन ् भने 802-655-1963 मा रिफ्युजी प्रोग्राममा वा 802-355-0795 मा एसोसीएसन अफ
अफ्रीकन्समा कल िनुह
ि ोस ् ि तपाईं तपाईंको भाषा बोल्ने कोहीसाँि जोडडनु हुनेछ।

आकन्स्मक भाडा सहायता कायिक्रम

िनरुिाि र्मति: अनुमाननत मध्य-मार्ि 2021 (औपर्ारिक र्मनत ननिाििण िनि बााँकी)
को योग्य हनन्छ:

यो आथथिक सहयोि महामािीबाट ती नकािा्मक रूपमा प्रभाववतहरूको लाथि हो। आवेदकहरू योग्य हुन केही आय ि अन्य
आवश्यकताहरू आवश्यक हुनेछन ्।

यि कायिक्रमले के प्रदान गदिछ:

यस कायिक्रमले केही पटहलेको बााँकी भाडा भुततानी िनि ि भावी भाडा सहयोिको लाथि आथथिक सहयोि प्रदान िनिसतछ।
अनुदानहरू तीन-मटहनाको वद्
ृ थिमा प्रदान िरिनेछन,् ि भाडामा बस्नेहरूले सहायताको लाथि कूल 12 मटहनासम्मको
लाथि आवेदन टदन सतछन ्। ्यसपनछ तीन-मटहने थप समयको लाथि आवेदन टदन एउटा ववकल्प हुनसतछ।
प्रफक्रया:

दव
ि ने आवश्यक हुन्छ, ि भुततानी र्सिै सम्पवि
ु ै सम्पविको मार्लकहरू तथा भाडामा बस्नेहरूले आवेदन पेश िनुप

मार्लकलाई जानेछ। आवेदन पुिा िने सम्बन्न्ि प्रश्न वा सहयोिको लाथि 802-655-1963 मा रिफ्युजी प्रोग्राममा वा

802-355-0795 मा भमोन्टमा बर्सिहे का एसोसीएसन्स अफ अर्फ्रकन्समा कल िनुह
ि ोस ् ि तपाईं तपाईंको भाषा बोल्ने

कोहीसाँि जोडडनु हुनेछ।

अंग्रेजीमा यस कायिक्रम तथा यस आवेदन सम्बन्न्ि अपडेटहरू हे नि ननम्नमा जानुहोस:्
https://www.vsha.org/

प्रश्नहरू? सहायता र्ाटहन्छ?
बर्लिङटनको COVID-19 ररिोिि एण्ड ररकिरी िेन्टर (RRC) यहााँ सहयोिको लाथि छ, हामीलाई 802-755-7239 वा

recovery@burlingtonvt.gov मा सम्पकि िनुह
ि ोस ् ि तपाईंको नाम, रुर्ाइएको भाषा, ि सम्पकि जानकािी सटहत एउटा

सन्दे श छोड्नुहोस ् ि हामी तपाईंलाई सतदो र्ााँडो मद्दत िनेछौं। हाम्रो कल सेन्टिमा फोन ब्याख्या सेवाहरू उपलब्ि छन ्।
हाम्रो संर्ालन समय सोमबाि दे खख शुक्रबाि सम्म ववहान 8:00 बजे - बेलुकी 4:30 बजे सम्म हो।

अनव
ु ादहरू खोज्नह
ु ोस ्:
भमोन्ट स्वास््य ववभाि

https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations

बर्लिङटन र्सटी

https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated
भमोन्ट बहुभाषी कायि बल:
https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ
यस कािजपत्रको जानकािी परिवतिन हुन सतछन ् जब िान्टरय ि तथा अन्तिािन्टरय स्तिमा माििदशिन अपडेट िरिन्छन ्

इमेज क्रेडडट: CDC ि बर्लिङटन र्सटी

