
रेइवा 2 साल मे महिना 4 ताररख 

फु कु ओका हिल्लाा 

 

आि, िापान सरकारले िाल िारी "सङ्कटकालीन स्थिहत" लाई मे महिनाको 7 ताररखदेस्ख 

31 ताररखसम्मको अवहिमा पहन िापानभरर हनरन्तर लागू गने घोषणा गरेको छ। फुकुओका 

हिल्ला पहन समावेश गररएको १३ "हनहदिष्ट चेतावनी हिल्लािरू" मा, "नू्यनतम 70%, सम्भव 

भएसम्म 80% मान्छेको सम्पकि मा आउने अवसरिरू घटाउने" लक्ष्य हलएर "यसपहछका 

हदनिरूमा पहन अहिलेसम्म अपनाइएका उपायिरूलाई हनरन्तरता हदनुपने आवश्यकता" 

भएको भनी आिारभूत नीहत प्रस्ट पाररएको छ। 

तसिि फुकुओका हिल्लामा सकेसम्म चााँडै यो स्थिहतको अन्त्य गने लक्ष्यका साि, 

हवज्ञिरूको रायलाई पहन मध्यनिर गदै, िाहमले अहिलेसम्म कायािन्वयन गदै आएका 

प्रयासिरूलाई मे महिनाको 31 ताररखसम्म िारी रास्खनेछ। 

समू्पणि हिल्लावासी र व्यापारव्यवसायीको समझदारी तिा सियोगको लाहग अनुरोि गदिछ ौं। 

 

① दैहनक िीवनयापन र स्वास्थ्यको लाहग आवश्यक कामकाि बािेक अरू बेला घर 

बाहिर नहनस्कने। सािै घर बाहिर हनसे्कन खण्डमा पहन, हनस्कनुपने मान्छे मात्र 

हनस्कने। 

※  दैहनक िीवनयापनको लाहग आवश्यक कामकाि भनेको स्वास्थ्य सौंथिामा 

िाने, खानेकुरा, औषहि र दैहनक उपभोग्य वसु्त हकन्न िाने, आवश्यक कामको 

लाहग कायिथिलमा िाने, घर बाहिर व्यायाम गने वा स्वथि रिन हिाँड्ने आहद 

िो। 

② अनावश्यक तिा ितार नभएका कामको लाहग िन्मिलोमा फकि ने वा यात्रामा 

हनस्कने िस्ता आफू भएको हिल्लाबाट हनसे्कर गनुिपने कामिरू सम्भव भएसम्म 

नगने 

③ "राम्रोसाँग िावाको आवतिावत नहुने बन्द ठाउाँिरू", "िेरै मान्छेिरू िम्मा हुने 

हभडभाड भएका ठाउाँिरू" र "नहिकै बसेर कुराकानी गनुिपने कामकाि र 

पररस्थिहतिरू" मा सामूहिक सौंक्रमणको उच्च िोस्खम हुने हुनाले, यी तीनमा पने 

ठाउाँिरूमा निाने 

 

 

④ िात िुने, हनसौंक्रमण गने, मास्क लगाउने, खोकी मयािदा (खोक्दा नाक र मुख 

छोपे्न) को पालना गने, सामाहिक दूरी कायम राखे्न िस्ता कुरािरू नहबहसिकन गने 

⑤ सौंक्रमण फैहलने खतरा हुन सके्न सामाहिक कायिक्रमिरू (इभेन्ट) र "राम्रोसाँग 

िावाको आवतिावत नहुने बन्द ठाउाँिरू", "िेरै मान्छेिरू िम्मा हुने हभडभाड 

भएका ठाउाँिरू" र "नहिकै बसेर कुराकानी गनुिपने कामकाि र पररस्थिहतिरू" 



मा पने भेलािरूमा निाने 

⑥ व्यापारव्यवसायीले "कायिथिलमा आउने कमिचारीको सङ््खया 70% घटाउने" लक्ष्य 

हलएर, घरमा बसेर अहफसको काम गने "टेलेवकि " को प्रवििन गने सािै कायिथिलमा 

गएर काम गने अवथिामा पहन, काम सुरु र समाप्त समय पररवतिन गने, साइकलमा 

कायिथिलमा िाने आहद गरी मान्छेको सम्पकि मा आउने अवसरिरू घटाउने 

⑦ ज्वरो, खोकी िस्ता रुघाखोकीका लक्षणिरू भएमा, हसिै स्वास्थ्य सौंथिामा िाँचाउन 

नगईकन, िाँचाउन िानु अगाहड स्वास्थ्य केन्द्र वा सिैाँ िाँचाउने हचहकत्सकलाई 

फोनद्वारा सम्पकि  गरी परामशि हलने 

⑧ सुहविािरू बन्द राखे्न िस्ता कायििरूमा सियोग 

 

 सङ््खरिालय र कला सङ््खरिालय, पुस्तकालय आहदको सन्दभिमा, हनहित अवहि (2 िप्ता 

िहत) हबतेपहछको सौंक्रमण स्थिहतलाई मध्यनिर गदै, र प्रते्यक सुहविामा उहचत ढौंगमा 

सौंक्रमण रोकिाम तिा हनयन्त्रणका उपायिरू अपनाइएको छ वा छैन हनिय गरी, 

साविानीपूविक हनणिय गररनेछ। 


