
 

नयाँ कोरोना भाइरस सङ्�ामक रोग रोकथामको लािग अबउ�ा� अपनाइने �ितकाय�बारे (माच� १९ ता!रख घोिषत) 

 

�ा�वासी तथा उ(मी महानुभावह+लाई हालस- पालना गन� अनुरोध गरेका उपायह+म/े अ0ाव1क कामबाहेक 

अनाव1क +पमा घरबािहर निन23न संयिमत 5न र रे6ुरे7को 8ापार समय छो:ाउन गरेको आ<हलाई माच� 21 

ता!रख (आइतबार)‐स-मा समा@ गरी रA गनB िनण�य ग!रएको कुरा सबै महानुभावलाई जानकारी गराउँदछौ।ँ 

 

 अबउ�ा� फुकुओका �ा�मा गरने �यासह�बारे 

हालको सङ्�मण 2Jथित र िचिकKा सेवा �दान �णालीको अवJथाको आधारमा िवLिसत सMाह गN यौ ँर िवLको राय 

यस�कार छः  वत�मान 2Jथित सुधार गन� वृQाRममा सङ्�मण रोकथाम उपायह+ पूण� +पले अपनाउनु महTपूण� छ र 

सङ्�मण पुनः  फैलाउने (!रबाउVको) लWण वा सXेत YZ दे2खन थालेको खVमा तु[�ै आव1क उपायह+बारे 

समीWा गनु�पनBछ भ\े सत� रा]दै हालको अ0ाव1क कामबाहेक अनाव1क +पमा घरबािहर निन23न संयिमत 5न र 

रे6ुरे7को 8ापार समय छो:ाउन गरेको आ<हलाई रA गन� िम^छ। 

 

0सैले फुकुओका �ा�मा सङ्�मण पुनः  फैिलन निदनका लािग िवशेषग!र िनa �यासह+ ग!रनेछ। 

ネパール語 



सव��थम वृQाRमह+मा b6र 5न निदन ती सुिवधाह+का 6ाफलाई लिWत ग!रएको PCR परीWण काय�को 

काया�fयनलाई जारी राखी 6ाफलाई परीWण िलन �ोKािहत गनBबाहेक पिन आवतजावत गनB वृQवृQालाई सेवा �दान 

गनB निस�ङ केयर 8वसाय केg आिद पिन समावेश गदh  सङ्�मण रोकथाम उपायह+ कडाइका साथ अपनाउन आjान 

गद�छौ।ँ 

साथै रे6ुरे7 खासग!र b6र फेला परेको "िह[‐काराओके" (िदउँसोको समयमा काराओके सुिवधा �दान गनB) 

पसल�ित �ितकाराlक उपायको +पमा फुकुओका �ा�मा माच� 22 ता!रख (सोमबार)‐दे2ख 26कर टाँसेर राखेको 

पसलमा पूव�सूचना निदईकन nमण गरी सङ्�मण रोकथाम उपायह+ अपनाएको छ िक छैन पoा गनु�का साथै िनदBशन 

र सMाह‐सुझाव िदनेछौ।ँ 

सङ्�मण पुनः  फैलावटिव[Q पूव�तयारीको लािग रािZq य सरकारको आधारभूत �ितकाय� नीितमा आधा!रत भई 

rाsकमt र िचिकKा कम�चारी तथा नगरपािलका वा गाउँपािलकासँग िवचारिवमश� गदh  अYतालमा बेड सुिनिuत गनB 

अिहलेको योजना पुनः  समीWा गरी थप बेड सुिनिuत गनB आिद गरेर िचिकKा सेवा �दान �णाली कायम र सुvढीकरणलाई 

अिघ बढाउनेछौ।ँ 

खोप लगाउने सxभ�मा rाsकमt आिदलाई खोप लगाउने काय�लाई िनर�रता िदइनेछ र िनवासीह+लाई खोप 

लगाउने नगरपािलका तथा गाउँपािलकालाई िदइने सहयोग आिद माफ� त �ा�भ!र सुचा[ +पले काया�fयन गनB �यास 

गनBछौ।ँ 

 

 �ा�वासी तथा उ�मी महानुभावह�लाई अनुरोध 

घरबािहर निन23न संयिमत बनाउने र 8ापार समय छो:ाउनेजyा कडा उपायह+को पालना गन� फे!र अनुरोध गन� 

नपरोस् भनेर सzूण� समाज िमलेर सङ्�मणको !रबाउV िनय{ण गनB उAे1ले माच� 22 ता!रख (सोमबार) दे2ख 

�ा�वासी तथा उ(मी महानुभावह+लाई िनaानुसार सहयोगको आ<ह गद�छौ।ँ 

 

�ा�वासी महानुभावह+लाई िनaानुसार अनुरोध गद�छौ।ँ 



・रे6ुरे7 �योग गनB बेला थोरै सङ्|ामा 2 घ}ास-मा सीिमत गरी, अ0ािधक मिदरा सेवन नगरी, कुराकानी गदा� मा3 

लगाई, ठूलो rरले नबो^नुहोस्। िनजी घर आिदमा ग!रने खानिपनसिहतको जमघट पिन यyै त!रकाले गनु�होस्। 

・"सङ्�मण रोकथाम घोषणा 26कर" टाँसेको पसल आिद उिचत त!रकामा वायुस�ार ग!रएको, िसटको िबचमा पया�@ 

भौितक दूरी रा2खएको, एि�िलक बोड� आिद रा�े जyा थुक वा िसँगानको िछटा छन� रो�े सङ्�मण रोकथाम 

उपायह+ रा�ोसँग अपनाएको र भीडभाड नभएको पसल रो��होस्। 

・घरबािहर जाँदा वा या�ा गदा� ग�8 Jथानको सङ्�मण 2Jथित र �योग गनB सुिवधा केgह+मा अपनाइने सङ्�मण 

रोकथाम उपायह+ रा�ोसँग खु:ाई भीडभाड नभएको समय र Jथान रोजेर जानुहोस्। तर �रो आिद लWण दे2खएको 

खVमा घरबािहर नजानुहोस् र या�ा नगनु�होस्। 

वस� ऋतुमा िवशेषग!र धेरै सभा‐समारोह 5�छन्। �ातक या�ा, िशWकह+को लािग ध�वाद पाटt, rागत र िबदाइको 

पाटtको आयोजना नगनु�होस् र हानामी पव� मनाउँदा पिन खानिपनिवना गनु�5न अनुरोध गद�छौ।ँ 

रे6ुरे7 स�ालन गनB महानुभावह+लाई िनaानुसार अनुरोध गद�छौ।ँ 

 

・<ाहकलाई थोरै सङ्|ामा 2 घ}ास- मा� पसलमा समय िबताउन �ोKािहत गनु�होस्। 

・8वसाय �कारअनुसारको काय�ढाँचामा आधा!रत सङ्�मण रोकथाम उपायह+ कडाइका साथ अपनाई "सङ्�मण 

रोकथाम घोषणा 26कर" टाँसी सङ्�मण रोकथामको �यास ग!ररहेको कुरा YZ देखाउनुहोस्। 

 



साथै उ(मी महानुभावह+लाई घरबाट अिफसको काम गनB (टेिलवक� ) र अिफसमा आउने समय फरक‐फरक बनाउने 

उपाय अपनाई जारी रा]नु5न अनुरोध गद�छौ।ँ  

 

 अ�मा यसपिछ पिन �ा�वासी तथा उ(मी महानुभावह+सँग एकजुट भई सzूण� समाज िमलेर कोरोना 

भाइरसिव[Qको लडाइँमा िवजयी 5न सँगै अिघ बढौ।ँ फुकुओका �ा�का सzूण� महानुभावको समझदारी तथा सहयोगको 

लािग िवन� अनुरोध गद�छौ।ँ 


