COVID-19 �ర �దర� కం
మన ��షం
� � �గం� ����న� COVID ��ల �� ��� మంద�ంచ���,
�
అ�కం� �వ� ����ంచ���, �పజల ఆ��� ��
ఆ�ప�� మ�� �ద� వ� వస�
ప�ర�ంచ��� �� �� కష�
� న, అవసర�న చర� � ���ం��� �.
�
ఇ� �� �� ��ల� ఆ� �క ఇబ� ం�ల� క����ంద� �� ��ం��,
గవర� ర్ మ�� �బ� ం� �ప��ల� త� �ం� ���ల� అ�� ����� �.
•

నవంబర్ 16, �మ�రం అర ���� �ం� ��ంబర్ 14 �మ�రం వర�,
��ంగ �న్�� అ�� �ం�� �ంద ��� న� ప���ల� ��� అమ���
వ���.

� చక�� నవంబర్ 16, �మ�రం అర�
��ం
� ్ర� �ం� అ�� �ం�ల� ప���
��� � అమ� �యబడ��. ��� చరణ ��� �యక��, అ� �� �ప��త
�ర �దర� ��� అ�స�ం��. అ�� K-12/ఉన� త �ద� , ఆ�గ� సంర�ణ మ��
�లల
� సంర�ణ �త� ప���ల �ం� �న��ంచబ��� మ�� �ప��త
�ర �దర� �ల� అ�స����. ఈ ప���� ���ల� మ�� �� య �ఖ�
�
సంబం�ం�న చర� ల� వ�ంచ�.
1. ఇం�ర్ �షల్ �ద�ంగ్� � ఇం� ��పల ఉన� వ� �� ల� ��
���ంచబడ�� తప� (a) ���క స����� �ం� ప�� ��
��� (14) �ర� ంధం; �� (b) ���క స����� �ం� ఏ� (7) ���
�ర� ంధం మ�� స����� 48 గంటల కం� �ం� �ప��ల COVID-19
ప�� ఫ���� �ందం�. ఒక ఇం�� ఒ� ��సం� �వ�ం� వ� �� ��
�ర� �ం��.
2. బ�రంగ ���క �కరణ� � ఇం� ��పల �ం� ఐ� (5) వ� �� ల�
ప��తం �యబడ��.
3. ఇం�ర్ �న్-ఇన్ �వ �సం ����ం�� మ�� �ర్� ���యబ���.
బ�రంగ �జన మ�� �ళ� ��� �వ అ�మ�ంచబ��ం�, అ��
బ�రంగ �జ�� తప� �స�� అ�ట్�ర్ ��ంగ్ ��న్� అవస�ల�
అ��ణం� ఉం��. బ�రంగ �జ�ల �సం ��ల్ ప��ణం గ�షం
� �
ఐ� (5) మం�� ప��తం �యబ�ం�. ఈ సవ�ం�న ����ంట్ మ��
�ర్ ప���� 2020 నవంబర్ 18 �ధ�రం ఉదయం 12:01 a.m. గంటల�
అమ��� వ���.
4. �ట్�స్ �క�� � మ�� �మ్� ఇం�ర్ �ర� క��ల �సం
���యబ���. బ�రంగ �ట్�స్ తరగ�� అ�మ�ంచబడ��
�� �న ��� న� బ�రంగ ���క �కరణ ప���� �బ� ఉం��.
5. ఇం�ర్ �వ �సం ��ంగ్ �ం్ర�� ���యబ���.

నవంబర్ 15,

12��
TELUGU (���) – TE

6. ఇతర ��క�: అ�� ��ల్ �ర� క��� మ�� �� �ర స����
���ంచబ���. ��ట్� �ర� �ంచ�� ���షనల్ ��ణ మ��
ప���, అ�� అ�� ��� మ�� �� య �ఖ సంబం�త చర� � ��త�
అ�మ�ంచబడ��. �ప� స��శ గ�� ఆ�� ��� ఇం�ర్ ఆ�� ���
ప���ల� 25 �తం �� 100 మం�� ప��తం �యబ�ం�, ఏ� త�� ��
అ�.


ఇతర ��క�: క�� నన్
� /స��శ �ం���, ఒక �టల్�
�య�ంచబ�న స��శ స�
� �, ఈ�ంట్� �ంట��, ��ర్��ండ్� ,
��� రం��, ������ ��పన �� గణ�యం� స�న�న ��క.

7. �� ��ట�� ఇం�ర్ �వ �సం ���యబ���. ��వ్-ఇన్ ���
��ట�� అ�మ�ంచబడ�� మ�� �ప��త ��వ్-ఇన్ �� ��టర్
�ర �దర� ��� అ�స�ంచడం �న��ం��.
8. ఇం�ర్ �వ �సం �� �యం� / జం�్రపదర� న�ల� / అ�� �యం�
���యబ���.
9. �యల్ ఎ�ట్
� : బ�రంగ గృ�� ���ంచబ���.
10. ��హం మ�� అంత� ్ర�య�: ��క� �త�ం 30 మం�� �ంచ�డ�.
ఇందర్ ��పన్
� �, ��� ��� �� ఇ�ం� ��కల� క�� ఇ�ం�
స���� ���ంచబ���.
11. ఇన్-��ర్ ��ల్ ఇం�ర్ ఆ�� ��� ప����� 25 ���� ప��తం
�యబ��ం�, మ�� ��రణ / స�� ళన ��ంగ్ ��ం�� మ��
�డ్ ���� వం� ఇం�ర్ �జన �క�� � ���యబడ��.
12. మతపర�న �వ� ఇం�ర్ ఆ�� ��� ప���ల� 25 ���� ప��తం
�యబ���, �� 200 మం�� �ంచ�డ�, ఏ� త�� �� అ�. స�జ
స�� �/�జ�న�� తప� �స�� �ఖ కవ�ల� ధ�ం�� మ�� స�జ
�నం ���ంచబ�ం�. �వ సమయం� �యక బృందం, �� ండ్ �� స�� �
�పదర� న ఇవ� �డ�. స� ర �� ��ద� �� �ద� ��ల�
�పద�� ంచ��� అ�మ� ఉం�, మ�� స� ర �� �ద� ��� ���
ఉండవ�� . అ���ర్ �వ� తప� �స�� అ���ర్ ��ంగ్ ��న్� �
అ�స�ం��, ఇక� డ క��నబ�ం�, ఇ� ��� ణం �� �క�� �� వ� ���ం�.
13. వృ��పర�న �వ� ఉ�� �� ��న�� � ఇం� �ం� ప� ��ల�
మ�� ��� �పజల� ��� ల�ల� ����ల� ఆ��ం��. ఏ��
��� లయం ��� ఉం��, ఆ�� ��� � ఇం�ర్ ఆ�� ��� ప���ల�
25 ���� ప��తం ���.
14. వ� � �గత �వ� ఇం�ర్ ఆ�� ��� ప���ల� 25 ���� ప��తం.
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��ల అంద�� ��� ��� పద�
� , ��ల్ ��న్ ��� ��,
�
�
�
ఎల� � ల� ��, �శ� త �కప్ ఆ �
� ��, ��ంగ్ ���� మ��
పచ� ��� క����.
15. �ర�
� �క సంర�ణ �క�� �: బ�రంగ సందర� నల� అ�మ�
ఉం�. ఇం�ర్ సందర� న� ���ంచబ���, అ�� అవసర�న
�
స�యక వ� � � �� ���ంతం సంర�ణ �సం వ� �గత
�న��ం��
అ�మ�ంచబడ��. ఈ ప���� Proclamation 20-74, మ�� �క్��
�క�� ల� �� �స��ంచబ���. సందర� �ల� అ�మ�ం� అ��
��థ�క �ప��ల� స� Proclamations 20-66, et seq., మ�� 20-74, et seq.
అ�� ఇతర �బంధన� అమ�� ఉ�� �.
16. �వత మ�� వ�జన ్ర�� �ర� క���: ఇం�ర్ �ర� క���
మ�� అ�� ��� మ�� ఆట� ���ంచబ���. బ�రంగ
�ర� క��� ఇం��-�మ్ ����ల�
�
��త� ప��తం �యబడ��,
�
�
ట
అ�� �చ్�, �లం� � మ�� అ � �
� అ�� సమ�ల� �ఖ కవ��
అవసరం.
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