
साथै रेसु्टरेन्ट खासगरर क्लस्टर फेला परेको "हिरु-काराओके" (हिउँसोको समयमा काराओके सुहिधा प्रिान 

गने) पसलप्रहि प्रहिकारात्मक उपायको रूपमा फुकुओका प्रान्तमा मार्च 22 िाररख (सोमबार)-िेखख खस्टकर 

टाँसेर राखेको पसलमा पूिचसूर्ना नहिईकन भ्रमण गरी सङ््करमण रोकथाम उपायिरू अपनाएको छ हक 

छैन पक्का गनुचका साथै हनिेशन र सल्लाि-सुझाि हिनेछ ।ँ

नयाँ कोरोना भाइरस सङ््करामक रोग रोकथामको लाहग अबउप्रान्त अपनाइने प्रहिकायचबारे (मार्च १९ िाररख 

घोहिि)

प्रान्तिासी िथा उद्यमी मिानुभाििरूलाई िालसम्म पालना गनच अनुरोध गरेका उपायिरूमधे्य अत्यािश्यक 

कामबािेक अनािश्यक रूपमा घरबाहिर नहनखिन संयहमि हुन र रेसु्टरेन्टको व्यापार समय छोट्याउन 

गरेको आग्रिलाई मार्च 21 िाररख (आइिबार)-सम्ममा समाप्त गरी रद्द गने हनणचय गररएको कुरा सबै 

मिानुभािलाई जानकारी गराउँिछ ।ँ

 अबउप्रान्त फुकुओका प्रान्तमा गरिने प्रयासहरूबािे

िालको सङ््करमण खथथहि र हर्हकत्सा सेिा प्रिान प्रणालीको अिथथाको आधारमा हिज्ञहसि सल्लाि गर् य  ँर 

हिज्ञको राय यसप्रकार छः ििचमान खथथहि सुधार गनच िृद्धाश्रममा सङ््करमण रोकथाम उपायिरू पूणच रूपले 

अपनाउनु मित्त्वपूणच छ र सङ््करमण पुनः फैलाउने (ररबाउण्डको) लक्षण िा सङे्कि स्पष्ट िेखखन थालेको 

खण्डमा िुरुनै्त आिश्यक उपायिरूबारे समीक्षा गनुचपनेछ भने्न सिच राख्िै िालको अत्यािश्यक कामबािेक 

अनािश्यक रूपमा घरबाहिर नहनखिन संयहमि हुन र रेसु्टरेन्टको व्यापार समय छोट्याउन गरेको 

आग्रिलाई रद्द गनच हमल्छ।

त्यसैले फुकुओका प्रान्तमा सङ््करमण पुनः फैहलन नहिनका लाहग हिशेिगरर हनम्न प्रयासिरू गररनेछ।

सिचप्रथम िृद्धाश्रमिरूमा क्लस्टर हुन नहिन िी सुहिधािरूका स्टाफलाई लहक्षि गररएको PCR परीक्षण 

कायचको कायाचन्वयनलाई जारी राखी स्टाफलाई परीक्षण हलन प्रोत्साहिि गनेबािेक पहन आििजािि गने 

िृद्धिृद्धालाई सेिा प्रिान गने नहसचङ्क केयर व्यिसाय केन्द्र आहि पहन समािेश गिै सङ््करमण रोकथाम 

उपायिरू कडाइका साथ अपनाउन आह्वान गिचछ ।ँ

ネパール語



・रेसु्टरेन्ट प्रयोग गने बेला थोरै सङ््कयामा 2 घण्टासम्ममा सीहमि गरी, अत्याहधक महिरा सेिन नगरी, 

कुराकानी गिाच माि लगाई, ठूलो स्वरले नबोल्नुिोस्। हनजी घर आहिमा गररने खानहपनसहििको जमघट 

पहन यसै्त िररकाले गनुचिोस्।

・"सङ््करमण रोकथाम घोिणा खस्टकर" टाँसेको पसल आहि उहर्ि िररकामा िायुसञ्चार गररएको, हसटको 

हबर्मा पयाचप्त भ हिक िूरी राखखएको, एहरहलक बोडच  आहि राखे्न जस्ता थुक िा हसँगानको हछटा छनच रोके्न 

सङ््करमण रोकथाम उपायिरू राम्रोसँग अपनाएको र भीडभाड नभएको पसल रोजु्निोस्।

・घरबाहिर जाँिा िा यात्रा गिाच गन्तव्य थथानको सङ््करमण खथथहि र प्रयोग गने सुहिधा केन्द्रिरूमा अपनाइने 

सङ््करमण रोकथाम उपायिरू राम्रोसँग खुट्याई भीडभाड नभएको समय र थथान रोजेर जानुिोस्। िर ज्वरो 

आहि लक्षण िेखखएको खण्डमा घरबाहिर नजानुिोस् र यात्रा नगनुचिोस्।

िसन्त ऋिुमा हिशेिगरर धेरै सभा-समारोि हुन्छन्। स्नािक यात्रा, हशक्षकिरूको लाहग धन्यिाि पाटी, स्वागि 

र हबिाइको पाटीको आयोजना नगनुचिोस् र िानामी पिच मनाउँिा पहन खानहपनहिना गनुचहुन अनुरोध गिचछ ।ँ

सङ््करमण पुनः फैलािटहिरुद्ध पूिचियारीको लाहग राहष्टि य सरकारको आधारभूि प्रहिकायच नीहिमा आधाररि 

भई स्वास्थ्यकमी र हर्हकत्सा कमचर्ारी िथा नगरपाहलका िा गाउँपाहलकासँग हिर्ारहिमशच  गिै अस्पिालमा 

बेड सुहनहिि गने अहिलेको योजना पुनः समीक्षा गरी थप बेड सुहनहिि गने आहि गरेर हर्हकत्सा सेिा प्रिान 

प्रणाली कायम र सुदृढीकरणलाई अहघ बढाउनेछ ।ँ

खोप लगाउने सन्दभचमा स्वास्थ्यकमी आहिलाई खोप लगाउने कायचलाई हनरन्तरिा हिइनेछ र हनिासीिरूलाई  

खोप लगाउने नगरपाहलका िथा गाउँपाहलकालाई हिइने सियोग आहि माफच ि प्रान्तभरर सुर्ारु रूपले 

कायाचन्वयन गने प्रयास गनेछ ।ँ

 प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूलाई अनुिोध

घरबाहिर नहनखिन संयहमि बनाउने र व्यापार समय छोट्याउनेजस्ता कडा उपायिरूको पालना गनच फेरर 

अनुरोध गनच नपरोस् भनेर समू्पणच समाज हमलेर सङ््करमणको ररबाउण्ड हनयन्त्रण गने उदे्दश्यले मार्च 22 

िाररख (सोमबार) िेखख प्रान्तिासी िथा उद्यमी मिानुभाििरूलाई हनम्नानुसार सियोगको आग्रि गिचछ ।ँ

प्रान्तिासी मिानुभाििरूलाई हनम्नानुसार अनुरोध गिचछ ।ँ



・व्यिसाय प्रकारअनुसारको कायचढाँर्ामा आधाररि सङ््करमण रोकथाम उपायिरू कडाइका साथ अपनाई 

"सङ््करमण रोकथाम घोिणा खस्टकर" टाँसी सङ््करमण रोकथामको प्रयास गरररिेको कुरा स्पष्ट 

िेखाउनुिोस्।

साथै उद्यमी मिानुभाििरूलाई घरबाट अहफसको काम गने (टेहलिकच ) र अहफसमा आउने समय फरक-

फरक बनाउने उपाय अपनाई जारी राख्नुहुन अनुरोध गिचछ ।ँ

　अन्तमा यसपहछ पहन प्रान्तिासी िथा उद्यमी मिानुभाििरूसँग एकजुट भई समू्पणच समाज हमलेर कोरोना 

भाइरसहिरुद्धको लडाइँमा हिजयी हुन सँगै अहघ बढ ।ँ फुकुओका प्रान्तका समू्पणच मिानुभािको समझिारी 

िथा सियोगको लाहग हिनम्र अनुरोध गिचछ ।ँ

रेसु्टरेन्ट सञ्चालन गने मिानुभाििरूलाई हनम्नानुसार अनुरोध गिचछ ।ँ

・ग्रािकलाई थोरै सङ््कयामा 2 घण्टासम्म मात्र पसलमा समय हबिाउन प्रोत्साहिि गनुचिोस्।






