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हाम्रो समुदायको स्वास््य र सुरक्षा एक साझा दाययत्व हो जुन सधैँ हाम्रो प्राथममकता हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ, COVID-19 
कोरोनाभाइरसको अवस्था द्रतु रूपमा ववकमसत हुुँदैछ। आजसम्म हाम्रो राज्यमा तेत्तीस (३३) कोरोनाभाइरसको केसहरु पुष्टि भएको छ। 
आजसम्म ईरी काउन्िीमा कुनै पुष्टि भएका घिनाहरू छैनन;् ११६ व्यष्तत कोरोनाभाइरस परीक्षणको लागि स्वैष्छछक संिरोधको 
(तवाररनटिन) अधीनमा छन।् 

जब हामी अन्तराचष्टिय, राष्टिय र स्थानीय पररदृश्यमा हेछौं, हामी स्थानीय, के्षत्रीय, र राज्य व्यावासाययक स्वास््यकमीहरूलाई यस 
भाइरसको फैलाविको स्पटि, सम्बन्धमा आवश्यक मािचदर्चन टदन अनुरोध िदचछौँ। यस ववषयमा हाम्रो बबमभन्न प्रोिोकलहरू स्पटि पान ेर 
समुदाय स्तरमा प्रकोप बारे तयारी र योजनाको स्तर सूगर्त िने मरेो उद्देश्य हो। बबरामीको फैलाविलाई न्यूनतम पादै, बफ्लो मसिी स्कूल 
डिष्स्ितिमा मर्क्षा कायम राख्न हामी के िनच सतछौं भन्न ेयोजनाहरूको थप ववकास िनच, यस हप्ता म स्थानीय स्वास््य र NYSED 
अगधकारी र डिस्िीति मलिसच र मर्क्षकहरुको िीम सटहत यनकि रुपमा कायच िदैछु।  

अतसर तपाईको हात धुनुको साथसाथै खान्की र खोकी र छ ंकन ेमर्टिार्ारलाई पालन िदै, तपाईको हात अनुहारबाि िाढा राख्नुहोस,् र 
तपाई बबरामी हुुँदा घरम ैबस्नुहोस,् हामीले यनम्न प्रोिोकलहरू अपगे्रि िरेका छौँ। First Student, Inc.ले पहेंलो बसहरुमा स्वास््यकर 
सुरक्षाको लागि राष्टिय प्रोिोकलहरू कायाचन्वयन िदैछ, हाम्रो खाद्य सेवा ववभाि उगर्त खाद्य सेवा सुरक्षा र सरसफाइ प्रक्रियाहरू सब ै
समयमा पालन िनच किा सतकच तामा छ, र अगधकतम र्ष्तत कीिाणुनार्क वाइपहरू र बहृत स्पेतिम सफाई समाधान ४८ घण्िा कीिाणु 
माने क्षमताको साथ - अब हाम्रो स्कूल र कक्षा कोठामा यनयममत प्रयोिको लागि ववतरण भइरहेको छ। हामी यस सुरक्षा उपायहरूको 
उपकरण यनमाचण जारी राख्छौँ। सलंग्न िररएको सरू्ना पत्रले हामीले सम्बोधन िरररहेको प्रमुख रणनीयतक के्षत्रहरूको रूपरेखा बनाउुँ दछ जुन 
सम्भाववत आउन ेटदन र हप्ताहरूमा ववकमसत हुनेछ। 

अटहलेको लागि सबै स्कूलहरू खुला, सर्ेत, र्ान्त, केष्न्द्रत, र सुँिै ममलेर काम िने आवश्यकताको बारेमा स्पटि छन।् यटद स्कूल खारेज 
वा स्कूल बन्द िनच आवश्यक छ भने, हाम्रो सूर्ना प्रववगध िीमले हाम्रो पाठ्यिम र यनदेर्न िोलीसुँि ई-लयनिंि र िेक होम सामग्रीहरू 
सटहत मर्क्षाको यनरन्तरता सुयनष्श्र्त िनच बहु योजनाहरू बनाउन ेकायच िदैछ। स्कूल बन्द राज्य मर्क्षा ववभाि र ईरी काउन्िी स्वास््य 
ववभाि द्वारा मसफाररसमा आधाररत हुनेछ। 

कमचर्ारीले स्कूल प्रायोष्जत यात्रा सम्बन्धी सब ैअनुरोध र जानकारीहरू बुझाउनेछ (क्रफल्ि टिप्स देखख ष्स्प्रंि ब्रेक िाभल, सम्मेलनहरूसम्म)। 
फके पयछ स्वास््य अगधकारीहरुसुँि मूल्यांकन िनच र / र यात्राको सुरक्षा र / वा सम्भव (१४-टदन) संिरोध (तवाररनटिन) िनचको लािी 
जानकारी साझा िररनेछ। हामी पररवार र कमचर्ारीहरूलाई व्यष्ततित ष्स्प्रंि ब्रेक यात्रा योजनाहरू ररपोिच िनचका लागि अगधक प्रोत्साहन 
िदचछौँ। 

कृपया दैयनक हाम्रो वेबसाइि ईरी काउन्िी स्वास््य ववभाि, न्यु योकच  राज्य स्वास््य ववभाि, रोि यनयन्त्रण केन्द्र, र ववश्व स्वास््य संिठन 
मलकं अपििेहरूको लागि हेनुचहोस।् म यस असामान्य समयमा तपाईको धयैचताको कदर िदचछु र ववश्वास िदचछु क्रक तपाई आफ्ना ववर्ारहरू 
र सरोकारहरू हामीसुँि साझा िनच जारी राख्नुहुनेछ। 
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