
सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 

िेइवा 3 साल मे 28 तारिख (शुक्रबाि) घोषित 

आज िाषिय सिकािको कोिोना भाइिस िोकथाम तथा षनयन्रण टास्क फोससल े सङ्कटकालमा 

अपनाइने उपायहरूको म्याद थप गिेकोल ेफुकुओका प्रान्तमा प्रान्तको नयााँ कोिोना भाइिस सङ्क्रामक 

सङ्क्रामक िोग िोकथाम तथा षनयन्रण टास्क फोसस गठन गिी फुकुओका प्रान्तमा पषन सङ्कटकालमा 

सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको म्याद थप गने कुिा तथा अपनाइने उपायहरूको षवविण षनणसय 

षनणसय गरियो। 

म्याद थप गिेपषि सङ्कटकाल लगाइने अवषध जून 20 तारिख (आइतबाि) सम्म हुनेि। त्यस 

अवषधमा अपनाइने उपायहरूको षवविणको सन्दभसमा हालसम्मको उपायहरूलाई षनिन्तिता ददइनेि। 

ददइनेि। 

【प्रान्तवासी महानभुावहरूलाई आग्रह】 

 

ネパール語（NP） 



〇घिबाषहि नषनषस्कन संयषमत हुनुहोस ् ि षवशेिगरि बेलुका 8 बजेपषि यसलाई कडाइका साथ 

पालना गनुसहोस्। 

नयााँ पोजेरटभ सङ्क्रषमतहरूको सङ््या षनिन्ति घट्द ैआएको ि ति सषजलै सन ेउच्च जोषखम भएको 

भएको नयााँ प्रजाषतको भाइिस षहजोआज सङ्क्रमण भइिहकेा भाइिसमध्ये करिब 90% पुगेको कािण 

कािण प्रािषम्भक षस्थषतमा रिबाउण्ड हुन ेसम्भावनाको षिन्ता गरिएको ि। घिबाषहि षनषस्कन लाग्दा 

लाग्दा एकषिन िोकी िाम्रिी षविाि गनुसहोस ्ि होषसयाि हुाँद ै षजम्मेवाि व्यवहाि गनुसहुन अनुिोध 

गिछ ाँ। 

【िेस्टुिेन्टलाई आग्रह तथा आग्रह षस्वकािेका िेस्टुिेन्टहरूलाई प्रदान गरिन ेसहयोग िकम】 

 



 

〇बषहिा खानषपन गदास हुन ेसङ्क्रमण िोकथाम तथा षनयन्रण गनस आग्रह नषस्वकाने िेस्टुिेन्टलाई 

हालै षनदशेन ददने गद ैि ाँ। 

आग्रह नषस्वकान े िेस्टुिेन्टलाई षवशेि व्यवस्था ऐनबमोषजम "आज्ञा" ददन े कदम िाल्नेबािे पषन 

सोषििहकेा ि ाँ। सम्बषन्धत महानुभावहरूको सहयोगको लाषग अनुिोध गदसि ाँ। 

【कायसस्थलमा जान ेआदद】 

〇 उद्यमी महानुभावहरूलाई कायसस्थलमा आउन ेकामदािको सङ््या 70% घटाउने लक्ष्य िाखी घिबाट 

अदफसको काम गन े(टेषलवकसको) बन्दोबस्त षमलाउन ेि िुट्टी षलन बढावा ददने आदद गनुसहुन अनुिोध गिछ ाँ। 

गिछ ाँ। 

अदफसमा आउनुपन ेअवस्था भए पषन कामदािहरू अदफसमा आउन ेसमय फिक-फिक बनाउने वा साइकलबाट 

साइकलबाट कायसस्थलमा आउनेजस्ता माषनसहरूसाँगको सम्पकस  कम गन ेप्रयासलाई अगाषड बढाउनुहोस्। 

बढाउनुहोस्। 



उद्यम सुिारु गनस अत्यावश्यकबाहके बेलुका 8  बजेभन्दा पषिको कायसलाई षनयन्रण गनुसहोस्। 

षहजोआज व्यावसाषयक केन्रमा पषन क्लस्टि फेला पिेको ि। लन्ि खाने समयमा आिाम गन ेकोठा, लगुा फेन े

फेने कोठा ि िुिोट षपउन ेकोठा आददमा बस्न ेठाउाँ  सने बेलामा सङ्क्रमणको जोषखम उच्च हुन्ि। यी ठाउाँहरूमा 

ठाउाँहरूमा सङ्क्रमण षनयन्रण उपायहरू षवस्तृत रूपल ेअपनाउन अनुिोध गदसि ाँ। 

 

【सङ्क्रमण षस्थषत】 

〇यस हप्ताको नयााँ सङ्क्रषमतहरूको सङ््यालाई अषघल्लो हप्ताको एउटै बािको सङ््यासाँग तुलना 

तुलना गदास गएका 13 ददन लगाताि घरटिहकेो पाइन्ि ति हिेक ददनको सङ््या हनेे हो भन े200 

जनाको आसपासजषतको उच्च स्तिमा िषहिहकेो दषेखन्ि। 

साथ ै मे 27 तारिखमा बेड प्रयोग दि 67.9% ि षसदकस्त षबिामीको लाषग बेडको बेड प्रयोग दि 

47.6％ भएको ि। 

【सङ्कटकाल हटाउन ेमापक】 



 

〇सङ्कटकाल हटाइनेषबषिकै "अब केही उपायहरू अपनाउनुपदनै" भन्न षमल्दनै बरु सङ्क्रमण 

फैलावट षनयन्रणमा आएको कुिा स्पष्ट नहोउन्जेल सङ्क्रमणको पुनःफैलावट िोक्नको लाषग षनषित 

षनषित अवषधसम्म षनयन्रणका उपायहरूलाई जािी िाखी ििणबद्ध रूपमा षशषथल बनाउाँद ैजानुपिस 

जानुपिस भनेि षविाि गद ैि ाँ। 

【स्वास््यलाभको लाषग घिमा आिाम गन ेसङ्क्रषमतहरूको लाषग सहायता】 

 



〇अषहले स्वास््यलाभको लाषग घिमा आिाम गने सङ्क्रषमतहरूको सङ््या 2,700 जनाभन्दा धेिै 

धेिै भएको ि। ती सङ्क्रषमतहरूलाई दषैनक जीवन तथा षिदकत्सासम्बन्धी सहायता गरिनेि। 

प्रथमतः दषैनक जीवन सहायताको लाषग षनजी व्यवसायमाफस त जून 1 तारिखदषेख खाना आददको 

षनःशुल्क षवतिण सुरु गरिनेि। स्वास््यलाभको लाषग घिमा आिाम गन ेसङ्क्रषमतहरूमध्ये खानेकुिा 

खानेकुिा आफै सुषनषित गनस गाह्रो हुन ेव्यषिको लाषग दषैनक खानाको परिपूर्तस गन ेउद्दशे्यले रिटोटस 

रिटोटस पाउि गरिएको खानेकुिा ि क्यान फुड, सुप, स्याषनटाइजिजस्ता सामानहरूको सेट बनाएि 

पठाइनेि। 

 

〇षिदकत्सा सहायताको हकमा स्वास््यलाभको लाषग घिमा आिाम गन े सङ्क्रषमतहरूमध्य े

अन्तर्नसषहत िोग भएकाहरू आदद षिदकत्सा सेवा प्रदान गनस उच्च प्राथषमकता ददनुपने व्यषि वा षवषशष्ट 

षवषशष्ट कािणषवना सुषवधामा बसेि स्वास््यलाभको लाषग आिाम गनस मन्जुि नगन े व्यषिलाई 

सुषवधामा बसेि स्वास््यलाभको लाषग आिाम गने व्यवस्थासम्बन्धी पिामशस रटमका नसस वा 

सावसजषनक स्वास््य नससल े सुषवधामा बसेि स्वास््यलाभको लाषग आिाम गनुसको फाइदाबािे 



आदिपूवसक बुझाई सुषवधामा प्रवेश गनस प्रोत्साहन ददनेिन्। यो प्रबन्ध पषन जून 1 तारिखदषेख सुरु गन े

गने योजना षमलाइएको ि। 

साथ ैस्वास््यलाभको लाषग घिमा आिाम गन ेसङ्क्रषमतहरू स्वास््य केन्रले सेवा प्रदान गनस नसके्न 

नसके्न िात ि सावसजषनक षबदाको ददनमा ज्विो ि थकान महसुस गनेजस्ता लक्षण दषेखएको खण्डमा 

खण्डमा दखेाउन सके्न वा पिामशस षलन सके्न स्थानीय षक्लषनक तथा स्वास््य संस्थाको जानकािी ददने 

ददने समर्पसत डायल सेवा सुरु गरिनेि। उि षिदकत्सा सेवा प्रदान गने स्वास््य संस्थाको जानकािी 

सङ्कलन गरिसकेपषि सकेसम्म िााँड ैहटलाइन सुरु गनस िाहन्ि ाँ। 

सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरू िाम्रिी कायासन्वयन गिी रिबाउण्ड हुन नददईकन सङ्क्रमणको 

जोषखमलाई न्यूनीकिण गनस प्रयास गद ैजानेि ाँ। प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूमा पनस जान े

करठनाइ तथा असुषवधाको लाषग क्षमाप्राथी ि ाँ ि समझदािी तथा सहयोगको लाषग षवनम्र अनुिोध 

गदसि ाँ। 


