
 

 

ネパール語（NP） 

सङ्कटकालमा अपनाइन ेउपायहरूको सदुढृीकरण तथा 

फुकुओका प्रान्त नयााँ कोरोना भाइरस भ्याक्ससन क्षते्रीय खोप केन्र स्थापनाबारे 

 

2021 साल मे 20 ताररख (क्बहीबार) घोक्ित 

 

सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको कायाान्वयन सुरु भएको 8 ददन भइससयो। अत्यावश्यकबाहके 

अनावश्यक रूपमा घरबाक्हर नक्नक्स्कन र पसल बन्द गना वा व्यापार समय छोट्याउनजस्ता गररएको कडा 

आग्रहको बाबजुद पक्न धेरै प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानभुावहरूल ेसमझदारी दखेाउनुभएकोमा र सहयोग 

गनुाभएकोमा मनैदके्ख धन्यवाद ददन चाहन्छछ ाँ। 

 

आज नयााँ कोरोना भाइरस सङ्रमण रोग रोकथाम तथा क्नयन्त्रण टास्क फोसाको बैठकमा धेरै ग्राहक आउने 

सुक्वधाहरूलाई शक्नबार र आइतबार सुक्वधा बन्द गना आग्रह गने क्नणाय गररयो। 

 

〇 ती सुक्वधाहरूमा आउने माक्नसहरूको सङ््या सोमबारदके्ख शुरबारसम्मका ददनहरू अक्न    

शक्नबार र आइतबार पक्न जनवरी मक्हनामा सङ्कटकाल लगाएको बेलाभन्दा घटेको छ तर पोहोर 



 

 

सालको अक्प्रल मक्हनामा सङ्कटकाल लगाएको बेलाको तुलनामा उल्लेखनीय वृक्ि भएको छ। 

 

नयााँ पोजेरटभ सङ्रक्मतको सङ््या मे 12 ताररख (बुधबार) मा सबभन्दा बढी 634 जनासम्म पुगेपक्छ 

पक्छल्लो 4 ददनमा अक्घल्लो हप्ताको एउटा बारको सङ््याभन्दा कम भयो। तैपक्न मे 19 ताररख (बुधबार) 

मा 500 जनासम्म बढेको जस्ता कुराहरूल ेअक्हले पक्न नयााँ पोजेरटभ सङ्रक्मतको सङ््या अक्तउच्च स्तरमा 

रहकेो छ। 

 

क्चदकत्सा सेवा प्रदान प्रणालीबारे भनु्नपदाा अस्पतालको बेड प्रयोग दर मे 19 ताररख (बुधबार) मा 77.5%, 

जसमध्ये क्सदकस्त क्बरामीको लाक्ग बेडको बेड प्रयोग दर 52.5% रहकेो छ। 

 

तत्काल ैअस्पतालमा भनाा हुनुपने व्यक्ि भनाा हुने नपाएको अवस्था छैन तर नयााँ पोजेरटभ सङ्रक्मतको 

सङ््या उच्च भएको केही समयपक्छ भनाा हुन ेक्बरामीको सङ््या उच्च हुन ेदके्खन्छ। 

 

हालको सङ्रमण क्स्थक्त यस्त ैरह्यो भने अवस्था एकदमै गम्भीर हुनेछ भने्न क्चन्ता छ। 

 

यस पटकको सङ्रमणको लहर अक्गल्लो लहरभन्दा बढ्ता भयवाह रहकेो छ र पक्हलेको प्रजाक्तको तुलनामा 

सङ्रमण शक्ि बढी भएको भेररयन्ट तीव्र गक्तमा फैललाँद ैगएकोले बाक्हर क्नक्स्कन ेव्यक्िको सङ््या अझै 

घटाउनुपछा। 

 

अक्हले चक्लरहकेो सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरू जसरी भए पक्न अन्त्य गनाको क्नक्म्त धेरै ग्राहक आउन े

सुक्वधाहरूको लाक्ग नयााँ उपायहरू क्नधाारण गररयो। 

 

【नयााँ उपायहरू】 



 

 

 

〇 फ्लोरको क्षेत्रफल 1,000 ㎡ वा सोभन्दा बढी भएको र धरैे ग्राहक आउन ेसुक्वधाहरू जस्तै: 

 

・डपेाटामेन्ट स्टोर, सक्पङ सेन्टरजस्ता "व्यापाररक सुक्वधाहरू (जीवनयापनको लाक्ग अत्यावश्यक 

सेवाहरूबाहके)",  

・पाक्चन्को पसल, गेम सेन्टरजस्ता "मनोरञ्जनात्मक खेल आकेड", 

・घोडा दछड र डुङ्गा दछड, ट्र्याक बाक्हर बाजी थापे्न रटकट काउन्टरजस्ता "मनोरञ्जन सुक्वधा भएको पसल" 

・सुपर सेन्टो (सावाजक्नक स्नानगृह), ब्युटी सैलुनजस्ता "सेवा व्यापार (जीवनयापनको लाक्ग अत्यावश्यक 

सेवाहरूबाहके)" 

 

उि सुक्वधाहरूमा सङ्कटकालका उपायहरू कायाान्वयन अवक्धक्भत्र बेलुका 8 बजेसम्ममा व्यापार समय 

छोट्याउनुका साथ ैमे 22 ताररख (शक्नबार) दके्ख शक्नबार र आइतबार पक्न पसल बन्द गना अनुरोध गछछ ाँ। 

सहयोग गरेका धेरै ग्राहक आउने सुक्वधालाई सहयोग रकम भुिानी गररनेछ। 

 



 

 

साथ ै उि सुक्वधाहरूको दायरामा नपरे पक्न सुक्वधाक्भत्र र बाक्हर माक्नसहरूको भीडभाड हुन नददन 

सुक्वधामा प्रवेश गने माक्नसहरूको समायोजन र मागादशान गने पूणा प्रयास गनुाहुन अनुरोध गछछ ाँ। 

 

【कायास्थलमा आउने कामदारको सङ््या घटाउने】 

 

बाक्हर क्नक्स्कन ेमाक्नसहरूको सङ््या घटाउन घरबाट अदफसको काम गनेजस्ता व्यवस्थालाई कडाइका 

साथ लाग ूगनुा पक्न आवश्यक छ। 

 

उद्यमी महानुभावहरूलाई कायास्थलमा आउन े कामदारको सङ््या 70% घटाउने लक्ष्य राखी घरबाट 

अदफसको काम गरेर (टेक्लवका ) अदफसमा आउनुपन ेअवस्था भए पक्न कामदारहरू अदफसमा आउन ेसमय 

फरक-फरक बनाउनेजस्ता माक्नसहरूसाँगको सम्पका  कम गने प्रयासलाई कडाइका साथ अक्घ बढाउनुहोस्। 

 

फुकुओका प्रान्त कायाालयमा पक्न सङ्रमण क्नयन्त्रण तथा बालबाक्लका मागादशान कायाालयजस्ता 

प्रान्तवासीको ज्यान तथा सम्पक्ि सुरक्क्षत गना अत्यावश्यक काममा कायारत कमाचारी आददबाहके अरू 

कमाचारीहरूलाई घरबाट अदफसको काम गराउन े वा क्बदा ददन े आदद उपाय अपनाएर कायाालयमा 

आउनेहरूको सङ््या घटाउने प्रयास गद ैजााँदा मे 14 ताररख (शुरबार) मा 67.5% अथाात् लगभग सिरी 

प्रक्तशतजक्तको सङ््या घटाउन सफल भएको अवस्था दके्खन्छ। त्यसैले उद्यमी महानुभावहरूलाई पक्न 

सहयोग गनुाहुन अनुरोध गछछ ाँ। 



 

 

 

〇यसपटक डपेाटामेन्ट स्टोर, पाक्चन्को पसल आददलाई शक्नबार र आइतबार पसल बन्द गने आग्रह 

गररएकोले माक्नसहरू साँगैको प्रान्तहरूमा गएर पसलहरू प्रयोग गनेबारे क्चन्ता गररएको छ। क्हजो गठन 

गररएको सयुस्यु प्रान्तप्रमुख सङ्घमा पक्न प्रत्येक प्रान्तको प्रमुखक्सत अत्यावश्यकबाहेक अनावश्यक रूपमा 

प्रान्तबीचको क्समा ननाघ्न सयंक्मत हुन ेकुरामा सहमक्त भयो। 

 

प्रान्तवासीका महानुभावहरूलाई अत्यावश्यकबाहके अनावश्यक रूपमा प्रान्तबीचको क्समा नाघ्नुपने यात्रा 

नगना अनुरोध गछछ ाँ। 

 



 

 

 

〇 साथ ैअत्यावश्यक कामबाहके अनावश्यक रूपमा घरबाक्हर नक्नक्स्कन संयक्मत हुन ेसन्दभामा ददनको 

समयमा लगायत कडाइका साथ पालना गने प्रयासलाई क्नरन्तरता ददनुहोस्। घरबाक्हर क्नक्स्कन लाग्दा 

एकक्छन रोकेर अक्हले बाक्हर जान ुसााँच्चै आवश्यक छ दक छैन भनेर क्वचार गरी समाजको एक सदस्यको 

रूपमा होक्सयारीसाथ क्जम्मेवार व्यवहार गनुाहुन अनुरोध गछछ ाँ। 

 

【क्चदकत्सा सेवा प्रदान प्रणाली】 



 

 

 

〇 फुकुओका प्रान्तमा थप नयााँ कोरोना सङ्रक्मतहरूको लाक्ग प्रयोग गररन ेबेडको सन्दभामा अक्प्रल    

19 ताररख (बुधबार) को समयमा 802 वटा बेड क्थयो भने त्यसपक्छ थपे्न प्रयास गद ै जााँदा अक्हल े  

1,206 वटा बेड सुक्नक्ित गररएको छ। तीमध्ये क्सदकस्त क्बरामीको लाक्ग बेड 111 वटाबाट थक्पएर 158 

वटा भएको छ। 

 

स्वास््यलाभ गना बस्न ेआवास सुक्वधाको लाक्ग मे मक्हनादके्ख थप दईु वटा सुक्वधा सुरु भएर कोठाको कुल 

सङ््या 1,734 वटा भयो। 

 

बेडको सङ््या भने 1,220 वटाको लक्ष्य रा्द ैआपत्कालीन अवस्था हुन ेसम्भावनालाई मध्यनजर गरी 

1,480 वटा सुक्नक्ित गनेछछ ाँ। स्वास््यलाभ गना बस्न े आवास सुक्वधाको कोठाको सङ््या 2,000 वटा 

सुक्नक्ित गने लक्ष्य रा्द ैप्रयास गनेछछ ाँ। 

 

【फुकुओका प्रान्त क्षेत्रीय खोप केन्र】 



 

 

 

〇नयााँ कोरोना भाइरसक्वरुि लड्ने शक्िशाली उपायको रूपमा प्रतीक्षा गररएको भ्याक्ससनको क्वियमा 

भनु्नपदाा सहर तथा गाउाँहरूमा जुलाई मक्हनाको अन्त्यसम्ममा वृिवृिालाई खोप लगाउन सकाउन ेलक्ष्य 

राक्खएको छ। 

 

फुकुओका प्रान्तमा खोप लगाउने इच्छा दखेाएका प्रान्तवासी वृिवृिालाई जुलाई मक्हनाको अन्त्यसम्ममा 

खोप लगाउन सदकयोस ्भनरे दईु ठाउाँमा "फुकुओका प्रान्त क्षेत्रीय खोप केन्र" स्थापना गने क्नणाय गररएको 

छ। 

 

खोप केन्र तागावा सहरक्स्थत "फुकुओका प्रान्तीय क्वश्वक्वद्यालय" र क्मयामा सहरक्स्थत "स्वास््य सेवा 

व्यवस्थापन कलेज"-मा व्यवस्था गररनेछ। 

 

दवु ैकेन्रमा प्रत्येक ददन अक्धकतम 1,000 जनालाई खोप लगाउन सके्न ठाउाँ  क्मलाई मोडनाा भ्याक्ससन दईु 

मात्रा (पटक) लगाउने योजना छ। 

 



 

 

लक्क्षत व्यक्िहरू कुनै सहर तथा गाउाँको बाक्सन्दा वृिवृिा हुन,् जहााँ जुलाई मक्हनाको अन्त्यसम्म भ्याक्ससन 

लगाउन मुक्स्कल छ वा सामूक्हक रूपमा खोप लगाउने प्रबन्ध क्मलाउन आवेदन ददइएको छ। 

 

खोप केन्रसम्म पुर्याउन ेयातायात सुक्वधा पक्न सुक्नक्ित गरी प्रदान गररनेछ। जून मक्हनाको सुरुदके्ख नाम 

लेखाउने काम गना सदकयोस ्भनेर अक्हले तयारी गरराँद ैछ। क्वस्तृत जानकारी केही ददनपक्छ ददइनेछ। 

 

प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूमा पना जान े करठनाइ तथा असुक्वधाको लाक्ग क्षमाप्राथी छछ ाँ र 

सङ्रमण क्नयन्त्रणको क्नक्म्त समझदारी तथा सहयोगको लाक्ग अनुरोध गदाछछ ाँ। 


