
नया ँकोरोना भाइरससँग सम्बिन्धत प्रश्न उत्तर (रेवा २ साल माचर् १५ 

वतर्मान) 

नया ँकोरोना भाइरसको बारेमा 

प्रश्न १   "नया ँकोरोना भाइरस" भनेको कस्तो �क�समको भाइरस हो ? 

अ�हले सम्म, मानवलाई संक्रमण हुने "कोरोना भाइरस" ७ �क�समको भे�टएको छ र त्यस मध्यको 
एउटा गत वषर् �डसेम्बर म�हना दे�ख चचार्मा आएको छ जसलाई "नयाँ कोरोना भाइरस"(SARS-
CoV2) भ�नन्छ । त्यस मध्य, ४ �क�समको भाइरसले साधारण रूघाखोक�को कारण मध्य १०%~१५% 
(फै�लने अव�धमा ३५%) समेट्छ जुन धरैेजसो गम्भीर हँुदैन । बाँक� २ �क�समको भाइरस सन ्२००२ 
सालमा देखा पर� "�स�भयर एक्यटु रेिस्परेट�र �डस्टे्रस �सन्ड्रोम (SARS)" तथा सन ्२०१२ साल प�छ 
देखा परेको "�म�डल इस्ट रेिस्परेट�र �डस्टे्रस �सन्ड्रोम (MERS)" हो ।  कोरोना भाइरस अ�धकांश 
जन्तुमा संक्र�मत त हुन्छ तर फरक �क�समको जन्तुमा सरेर संक्रमण गराउन ेकाम �बरलै हुन्छ ।  
साथै, अल्कोहलद्वारा (७०%)  �कटाणु नष्ट (उप्रान्त, �डसइन्फेक्टेन्ट भ�नने) ग�रँदा,  संक्रमण शिक्त 
गुमाउने कुरा थाहा हुन आएको छ । 
 

संक्रमण ढाचँा 

प्रश्न २   नया ँकोरोना भाइरसको संक्रमणमा कसर� संक्रमण हुनेगछर् ? 

हाल सम्म, �छट्काद्वारा हुन ेसंक्रमण र सम्पकर् द्वारा हुन ेसंक्रमण गर� २ थर� छ भनी ठा�नएको छ 
। 
(१) �छट्काद्वारा हुन ेसंक्रमणमा, संक्र�मतबाट �नस्कन े�छट्का (हािच्छउँ, खोक�, थकु आ�द)संगै भाइरस 
प�न �नस्कन्छ र त्यो अन्य व्यिक्तले मुख वा नाकबाट सास �लँदा शर�र �भत्र गई संक्रमण हुन्छ ।  

*संक्रमण नहोस ्भनी ध्यान �दनपुन� अवस्था：कोठा आ�द �भत्र जहाँ एक आपसको दरू� पयार्प्तरूपमा 

�लन नस�कन ेप�रिस्थ�तमा �निश्चत समय सँगै �बताउनु पन� अवस्था 
(२)सम्पकर् द्वारा हुने संक्रमणमा, संक्र�मतले हािच्छउँ वा खोक� गदार् हातले छोपे प�छ आफ्नो हातले 
वर�पर�का वस्तुहरूमा स्पशर् गदार् संक्र�मतको भाइरस त्यहाँ सछर् ।  अझै संक्र�मत नभएकाले उक्त 



भागमा स्पशर् गदार्, संक्र�मतको भाइरस, अझै संक्र�मत नभएकाको हातमा टा�ँसन पगुी संक्र�मतसँग 
प्रत्य�रूपमा सम्पकर्  नभए प�न संक्रमण हुनजान्छ ।  

* संक्रमण हुने स्थानको उदाहरण：टे्रन वा बसको झुिन्डन ेडोर�, ढोकाको घुमाउने, एस्केलेटर वा िस्वच 

आ�द । 
 

प्रश्न ३   हावाद्वारा संक्रमण फै�लरहेको छ र ? 

देश �भत्रको संक्रमण अवस्था हेदार् प�न, हावाद्वारा संक्रमण फै�लरहेको छैन भ�न मान्न त स�कन्छ 
तर, भवन जस्ता बन्द रहेका स्थानमा �नकटको दरू�मा असङ्ख्य मान्छेसँग कुराकानी हुने जस्ता �वशेष 
प�रिस्थ�तमा खोक� वा हािच्छउँ नगरे प�न संक्रमणलाई बढाउने डर हुन्छ । 
 

प्रश्न ४   ल�ण �वह�न तर उक्त रोगवाला �वषाण ुशर�रमा रहेका (ल�ण 

देखा नपरेको तर PCR पर��णमा सकारात्मक भे�टएका)बाट संक्रमण हुन्छ ? 

साधारणतया, न्युमो�नया आ�द गराउने भाइरस संक्रमण भएको खण्डमा, ल�ण सबभन्दा कडारूपमा 
देखा परेको अव�धमा अन्य व्यिक्तलाई त्यो सन� सम्भावना अत्यन्त उच्च हुन्छ । 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 
त्यसैले, सम्भावना कम हुन्छ भनी मा�नएको त छ तर, नयाँ कोरोना भाइरसको बारेमा अझै थाहा 
नभएको कुरा धेरै भएको हुनाले, आधारभूत संक्रमण रोकथामका उपाय तथा आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल 

राख्ने गनुर्होस ्।（प्रश्न ११ हेनुर्होस ्）। 

 

प्रश्न ५ संक्र�मत व्यिक्त भे�टएको स्थान (�वदेश,स्वदेश)बाट पठाइएको पत्र वा 

आया�तत खाद्य आ�द जस्ता वस्तुबाट संक्रमण हुन्छ ? 

हालसम्म, चीन तथा भाइरस भे�टएको अन्य स्थानबाट �नका�लएको वस्त ु वा सामग्रीको स्पशर्को 
कारणले नया ँकोरोना भाइरसको संक्रमण भयो भन्न ेजानकार� आएको छैन । WHO (�वश्च स्वास्थ्य 
संगठन)ले प�न, साधारणतया कोरोना भाइरस, पत्र तथा सामग्री जस्ता वस्तुमा लामो समयसम्म 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q11


बाँ�चरहन सक्दैन भ�न भनकेो छ । 

【WHOको सूचना】 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 

【नेसनल इिन्स्टच्युट अफ हेल्थ साइन्सको सूचना】 

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html 
 

प्रश्न ६ खाद्य पदाथर्द्वारा नया ँकोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ �क ? 

खाद्य पदाथर्ले गदार् नयाँ कोरोना भाइरसको सरुवा भयो भन्ने जानकार� आएको छैन । 
यद्य�प, खाद्य पदाथर् तथा भोजनको भागबण्डा ग�रँदा जो कोह� प�न असङ्ख्य मान्छेको सम्पकर् मा 
आउन स�कने हुनाले सम्पकर् द्वारा हुने संक्रमणमा ध्यान �दनपुन� आवश्यक हुन्छ (*) । भाँडाकँुडाको 
बारेमा प�न उस्तै गर� ध्यान �दनपुन� हुन्छ, सफासँग चलाउनुका साथ ैराम्रोसँग ध्यान �दनुहोस ्। 
*सम्पकर् द्वारा हुने संक्रमण, नयाँ कोरोना भाइरसको प्रमुख संक्रमण माध्यम मध्यको १ हो । 
कोरोना भाइरस तापक्रम (७० �डग्री वा सो भन्दा बढ� र कुनै �निश्चत समय)तथा अल्कोहल (७०% वा 
सो भन्दा बढ�, बजारमा �बक्र� ग�रएको हात तथा औँलाको  �डसइ्न्फेक्सनका ला�गको अल्कोहल यसमा 
पछर्)द्वारा नष्ट हुन ेकुरा ब�ुझएको छ । �नमार्ण, ढुवानी, प�रकार बनाउने, �बक्र� �वतरण, भागबण्डा 
ग�रन ेजस्ता हरेक प्र�क्रयाको अवस्थामा, खाद्य पदाथर् प्रयोजकको स्वास्थ्यको देखभाल तथा बारम्बार 
हात धनुे वा हात औँलाको �डसइ्न्फेक्सनका ला�गको अल्कोहलद्वारा �डसइ्न्फेक्सन गन�, खोक्ने बेलाको 
मयार्दा आ�द, साधारण खाद्य �वषाक्तताको रोकथामका ला�ग ग�रन ेसाधारण खालका सरसफाइको 
प्रबन्ध ग�रएको भए �चन्ता गनुर्पन� आवश्यकता छैन ।  WHO बाट आएको साधारण सतकर् तामा, 
"काचँो वा राम्रोसँग नतताएको मासु तथा मासुबाट बनकेा खाद्यपदाथर्को उपभोग नगन�, त्यस्ता पदाथर्को 
प्रयोजन तथा प�रकार बनाउँदा ध्यान �दनपुन�" भनी उल्लेख छ । 
 

प्रश्न ७   हालसम्म क�त जनाले अस्पतालबाट �डस्चाजर् गरे र त्यस्ता 

व्यिक्तलाई कस्तो उपचार ग�रयो ? 

जापान �भत्र भे�टएको केसमा तथा चाटर्रका �वमानद्वारा स्वदेश �फतार् भएका व्यिक्त जसमा ल�ण 
देखा पर� अस्पताल भनार् भएका ५५३ जना मध्य १०४ जना, ल�ण नभएको तर पर��णमा सकारात्मक 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html


भे�टएका ६६ जना मध्य १९ जना, कु्रिजङ पानी जहाजबाट झरेका व्यिक्त जसमा सकारात्मक दे�खयो, 
६९७ जना मध्य ३८८ जना गर� कुल ५१० जना भन्दा बढ� व्यिक्तहरू अस्पतालबाट �डस्चाजर् भएका 
छन ्(माचर् १२ ता�रख, १२ बजे वतर्मान)। यस नयाँ कोरोना भाइरसलाई नष्ट गन� भाइरस प्र�तरोध 
औषधीको हाल सम्म आ�वष्कार हुन सकेको छैन तर, अस्पताल �डस्चाजर् भएकाहरूले भाइरसले गराएको 
ज्वरो तथा खोक� जस्ता ल�णलाई कम गराउने ल�यका उपचार(�सम्टोम्या�टक थरेापी) प्राप्त गरे । 
ठोसरूपमा भन्दा, ज्वरो कम गराउने, खोक� रोक्न ेजस्ता औषधीको प्रयोग ग�रन ेतथा स्लाइन लगाइन े
आ�द हुन्छ । साथै, न्युमो�नया भएको खण्डमा, अिक्सजनको प्रयोग तथा भेिन्टलेटरद्वारा स्वासप्रस्वास 
गराउने आ�द जस्ता उपचार प�न ग�रन्छ । 
 

प्रश्न ८   नया ँकोरोना भाइरस संक्रमण भई उपचार प्राप्त गरेको खण्डमा,  

कस्तो अवस्थामा पणूर्रूपमा �नको भयो भ�न मा�नन्छ ? अ�न, नया ँकोरोना 

भाइरसलाई नष्ट ग�रने औषधी हाल सम्म नभएको अवस्थामा के आधारमा 

पूणर्रूपमा �नको भयो भ�न मा�नन्छ ? 

ज्वरो तथा खोक� जस्ता स्वासप्रस्वास प्रणाल� सम्बन्धीका ल�ण हराई, नाक �भत्र तथा स्वासनल� 
आ�दबाट भाइरसको अविस्थ�त नदे�खएको अवस्थालाई "पूणर् रूपमा �नको भएको" भनी मा�नएको छ 
। 
साथै, यस नया ँकोरोना भाइरसलाई नष्ट गराउने औषधीको आ�वष्कार अझै नभएको, भाइरस मा�थल्ला 
स्वास नल� तथा फोक्सोमा व�ृद्ध हुनुको कारणले देखा पन� ज्वरो वा खोक� जस्ता ल�णलाई कम 
गराउने ल�यका उपचार (�सम्टोम्या�टक थेरापी)को रूपमा ज्वरो कम गराउने औषधी वा खोक� रोक्न े
औषधीको प्रयोग गन� तथा स्लाइन �दइने ग�रन्छ । �सम्टोम्या�टक थरेापीद्वारा सम्पूणर् शार��रक 
अवस्थालाई सहज परु् याउनाले, त्यस अवस्थामा शर�रले भाइरससँग लड्नको ला�ग प्र�तरोधात्मक तत्वको 
�नमार्ण गनर् थाल्छ र भाइरस शर�रबाट बा�हर �नस्केप�छ उपचार सम्पन्न हुने भनी मा�नएको छ ।  
 

नया ँकोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम त�रका 

प्रश्न ९ संक्रमणको रोकथामका ला�ग ध्यान �दनुपन� कुरा छ �क ? �चन्ता 

लाग्न ेअवस्था भएको खण्डमा के कसो गदार् राम्रो होला ? 



सवर्प्रथम, साधारण �क�समका संक्रमण रोकथामका कायर् गन� तथा आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान �दन े
गनुर्होला । 
ठोसरूपमा भन्नु पदार्, साबुनले हात धुने, हात तथा औँला �डसइ्न्फेक्टेन्टका ला�गको अल्कोहलद्वारा 
�डसइ्न्फेक्सन गन� र सकेसम्म भीडभाडका स्थलमा नजान ेगनुर्होस ्। साथै, पयार्प्तरूपमा �नद्रा �लनुपन� 
प�न महत्वपूणर् हुन्छ । 
र धेरै मान्छेको जमघट हुने स्थलमा नजान ेगनुर्होस ्। कोठा �भत्र एकआपसमा पयार्प्त दरू� नभएको 
र त्यहाँ �निश्चत समय �बताउनुपन� अवस्थामा ध्यान �दनहुोस ्। 
 

प्रश्न १०   सामू�हक संक्रमणको रोकथामको ला�ग के गदार् राम्रो होला ? 

धेरैजसोका केसहरूमा नया ँकोरोना भाइरस संक्र�मत व्यिक्तले वर�पर�का व्यिक्तलाई लगभग संक्रमण 
नगराए प�न, कुनै एक संक्र�मत व्यिक्तबाट अन्य असङ्ख्य व्यिक्तमा संक्रमण भएको हो भन्न े
आशङ्काको केस भे�टएको छ (याकाता जहाज तथा स्पोटर् िजम आ�दका केस) ।  साथै, कुनै कुन ै
�ेत्रमा साना खालका क्लस्टरको सजृना भएको छ । 
* " साना खालका संक्र�मत क्लस्टर " भन्नाले, संक्रमण मागर्को पत्ता लागेको केह� संक्र�मत व्यिक्तबाट 
दस, बीस, तीस  जनाका समूहका संक्र�मत व्यिक्तको समूह भन्ने हो । 
तीब्र ग�तमा संक्रमणको फैलावट रोक्नका ला�ग, साना खालका संक्र�मत क्लस्टर सजृनाको 
प्रारिम्भकतालाई बुझेर, चाँडो भन्दा चाँडो उपाय ग�रनुपन� अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । हालसम्मका 
संक्रमण सजृनाको केसका आधारमा, कुन ैएक संक्र�मतले उत्पन्न गन� द्�वतीय संक्र�मत सङ्ख्याको 
�वश्लेषण गर� हेदार्, संक्रमणको मूल, गुम्सेको (हावाको आवतजावत अपयार्प्त)वातावरणमा रहेको भन्न े
केसमा, �वशेष गर� द्�वतीय संक्र�मत सङ्ख्या अ�धकाशं रहेको भनी बु�झएको छ । 
हावाको आवतजावत राम्रो नभएको, मान्छेहरू �नकटका साथ बस्न ेखालका स्थानमा सामू�हकरूपमा 
भेला हुने काम नगनुर्होस ्। साथै, इभेन्टको आयोजना गन� खण्डमा, हावा �छनर् नसक्ने खराब स्थान 
तथा मान्छेहरूले �नकट दरू�मा कुराकानी गन� वातावरणमा संक्रमणको डर उच्च हुन ेहुनाले, चाहे ठूलो 
इभेन्ट होस ्वा सानो, त्यसको आयोजनाको आवश्यकताको बारेमा �वचार गर�, य�द आयोजना गन� भए 
हावा �छनर् नसक्ने खराब स्थान नहोस ्भनी प्रबन्ध गन� आ�द उ�चत प्रविन्धत तवरमा आयोजन गनर्का 
ला�ग अनुरोध ग�रन्छ । 
 

प्रश्न ११ प�रवारका सदस्यमा नया ँकोरोना भाइरसको संक्र�मत रहेको 

आशङ्का लागेको खण्डमा, प�रवारमा के कस्तो कुरामा ध्यान �दनपुछर् होला ? 

तपा�को प�रवारमा नया ँकोरोना भाइरसको संक्रमणको आशङ्का लागेको सदस्य रहेको खण्डमा, सँगै 



बस्ने सदस्यले �नम्न उिल्ल�खत ८ बुदँामा ध्यान �दनुहोस ् ।(�वस्ततृका ला�ग जनेेरल इन्कप�रेटेड  
जापा�नज सोसाइट� फर इन्फेक्सन �प्रभेन्सन एण्ड कन्ट्रोलको प्र�तवदेन हेनुर्होस ्।) 
संक्र�मत सदस्यले घर बा�हर न�नस्कनुहोस ्। प�रवार तथा सँगै बस्नेले ज्वरो नाप्ने आ�द गर� स्वास्थ्य 
अवलोकन गन�, अनावश्यक तथा जरुर� नभएका काममा बा�हर न�नसकने, �वशेष गर� खोक� तथा 
ज्वरो आ�दको ल�ण दे�खएको बलेा कायार्लयमा काममा नजान ेगनुर्होस ्। 
 
(१) कोठा �भन्न गर�  
एकजना मात्रको कोठा बनाऔँ । खाना खाना वा सुत्न प�न बेग्लै कोठामा गन� गनुर्होस ्। 
बालबच्चा भएकाहरू, कोठा सङ्ख्या धेरै नभएको जस्ता अवस्थाले बेग्लै कोठाको व्यवस्था गनर् नसक्न े
अवस्थामा, कमसेकम २ �मटर वा सो भन्दा बढ�को दरू� कायम गन�, पदार् वा अन्य वस्तदु्वारा भाग 
लगाएको स्थान बनाउन जोड �दइन्छ । सुत्न े बेलामा टाउकोको िस्थ�त आपसमा उल्टो पन� गर� 
व्यवस्था गनुर्होस ्। 
 
(२) संक्रमणको आशङ्का भएका सदस्यको स्याहार सकेसम्म तो�कएका �निश्चत व्यिक्तले गन� । 
मुटु, फोक्सो, मगृौलाको रोग भएका व्यिक्त, मधुमेहका रोगी व्यिक्त, रोग प्र�तरोधात्मक शिक्त कम 
भएका व्यिक्त, गभर्वती म�हला आ�दले संक्रमणको आशङ्का रहेका प�रवारको स्याहार गन� काम 
नगनुर्होस ्। 
 
(३) मास्क लगाउने गर�  
प्रयोग गरेको मास्क अन्य कोठामा �लएर नजानुहोस ्। 
मास्कको बा�हर� सतहमा नछुनुहोस ्। मास्क फुकाल्न ेबेला तन्कने डोर� वा तनुोमा छोएर फुकाल्नुहोस ्
मास्क फुका�ल सकेप�छ अ�नवायर् रूपमा साबनुले हात धनुुहोस ् (अल्कोहलले हात तथा औँला 
�डसइ्न्फेक्सन गरे प�न हुने) । 
मास्क फोहोर भएमा नया ँसफा तथा सुक्खा मास्कसँग बदल्नुहोस ्। मास्क नभएको आ�द बेलामा 
हािच्छउँ गदार् �टस्यु पपेर आ�दले मुख तथा नाक छोप्ने गर� । 
 
(४) बेला बेलामा हात धोइरहने गर�  
बेला बेलामा साबुनले हात धोइरहने गर� । अल्कोहलले �डसइ्न्फेक्सन गर� । नधोएको हातले आँखा 
तथा नाक मुख आ�दमा छुन ेनगनुर्होस ्। 
 
(५) भेिन्टलेसन गर�  
कोठाको बेलाबलेामा भेिन्टलेसन गर� । साझा स्पेस तथा अन्य कोठाको प�न झ्याल खोल� । 
 
(६)हातले छुने साझा भागको �डसइ्न्फेक्सन गर� । 
वस्तुमा टाँ�सएको भाइरस केह� समयसम्म जी�वतै हुन ेहुन्छ । ढोकाको समाउन ेतथा घुमाउने, बेडको 
बार आ�द जस्ता साझा भागमा, बजारमा पाइन ेघरायसी प्रयोगको क्लो�रन िब्लचले पछेु प�छ पानीले 



पुछ्नुहोस ्। 
* घरायसी प्रयोगको क्लो�रन िब्लचको प्रमुख तत्व सो�डयम हाइपोक्लोराइड बाट बनेको भन्न ेकुरा 
�नश्चय गर�, त्यसको मात्रा ०.०५% (उक्त िब्लचको मात्रा ६%भएको खण्डमा ३ �लटर पानीमा 
२५�म�ल�लटर)हुने गर� �मलाएर तयार गनुर्होस ्। 
शौचालय तथा हातमुख धनुे ठाउँमा सध� प्रयोग गन� साबनुको प्रयोग गर� बगेको पानीले हात धनुे र 
घरायसी �डसइ्न्फेक्टेन्टले बलेाबेलामा �डसइ्न्फेक्टेन्सन गन� गर� । टावल, रुमाल, लुगाफाटा, भाँडाकँुडा, 
चपिस्टक, चम्चा आ�दलाई सधैजसो गर� धुलाइ गरे हुन्छ । संक्रमणको आशङ्का भएका प�रवारका 
सदस्यद्वारा प्रयोग भएको सामग्रीलाई छुटै्ट धनुुपन� आवश्यकता छैन । 
धुनु भन्दा अगा�ड त्यस्ता सामग्रीको साझा प्रयोग नगर� । �वशेष गर� टावल रुमाल, शौचालय तथा 
हातमुख धुन ेठाउँ, भान्सा आ�दमा साझारूपमा प्रयोग नहोस ्भनी ध्यान �दनुहोस ्। 
 
(७)फोहोर भएका तन्ना, त�कयाका खोल, लुगाफाटा धोऔ ं। 
शर�रबाटका तरल पदाथर्ले �भजेको लुगा, तन्ना, त�कयाको खोल आ�द चलाउँदा, पञ्जा र मास्क लगाई, 
साधारण घरायसी साबनुले धोएर पूणर्रूपमा सुकाउनुहोस ्। 
* �दसा �पसाबबाट भाइरस �नस्केको केस प�न छ । 
 
(८) फोहोरलाई बन्द गरेर फाल्न ेगर�  
�सँगान पछेुको �टस्यु पपेरलाई तरुुन्त प्लािस्टकको झोलामा हाल� कोठा बा�हर फाल्नपुदार् बन्द गरेर 
फाल्नुहोस ्। त्यसप�छ तुरुन्त साबनुले हात धोऔ ं। 
  
(सन्दभर्) जेनेरल इन्कप�रेटेड जापा�नज सोसाइट� फर इन्फेक्सन �प्रभेन्सन एण्ड कन्ट्रोलको गहृपषृ्ठ 
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf 
 

प्रश्न १२   अत्यन्त �नकट ससंगर् भनेको कस्तो अवस्था हो ? 

अत्यन्त �नकट संसगर् हो �क होइन �नश्चय गनर्का ला�ग अत्यन्त महत्वपूणर् तत्व दइुटा छ, १)दरू�को 
�नकटता र २) समयको लम्बाइ ।  आवश्यक संक्रमण रोकथामका उपाय नगर�कन हातले छुने, अथवा 
एकआपसमा अनुहार देखाइ हात तसे्यार्उँदा भे�टने दरू�(२ �मटरको मापदण्ड)मा �निश्चत समय सम्म 
वा सो भन्दा बढ� संसगर्मा रहेको खण्डमा अत्यन्त �नकट संसगर् भएको व्यिक्त भनी मा�नन ेछ । 
नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी प्रबन्धकका �वशेष�हरूको सभामा, मान्छे बीच एकआपसमा 
भेट गदार्को दरू� �नकट भएको संसगर् (एकआपसमा हात तसे्यार्उँदा भे�टन ेदरू� २ �मटर ज�त)मा �निश्चत 
समय सम्म वा सो भन्दा बढ�सम्म र�हरहने र असङ्ख्य मान्छेहरूको बीचमा अन्तर�क्रया हुन े
वातावरणले संक्रमणलाई बढवा �दने डर अ�धकतम हुन्छ भ�न मा�नएको छ । 
नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी प्रबन्धकका �वशेष�हरूको सभाका मन्तव्यहरू यहाँबाट हेनुर्होस ्

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf


। 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599431.pdf 
 

प्रश्न १३   "खोक�को मयार्दा" भनेको के हो ? 

खोक�को मयार्दा भन्नाले, संक्रमण अन्य व्यिक्तलाई नसरोस ्भन्ने हेतुले खोक� तथा हािच्छउँ गदार् 
मास्क तथा �टस्यु, रुमाल, बाहुला, कुइनोको �भत्रप�ट्टको भाग आ�दको प्रयोग गर� मुख तथा नाक 
छोप्नुपछर् भन्ने हो । 
मान्छे बीच एकआपसमा भेट गदार्को दरू� �नकट भएको संसगर्  (एकआपसमा हात तसे्यार्उँदा भे�टन े
दरू� २ �मटर ज�त भ�न मा�नएको छ)मा �निश्चत समय सम्म वा सो भन्दा बढ� असङ्ख्य मान्छेहरूको 
बीचमा अन्तर�क्रया हुने वातावरणमा संक्रमण डर अ�धकतम हुन्छ । संक्रमण सिजलै हुनसक्न े
वातावरणमा जाने नगर� हात धुन ेतथा खोक�को मयार्दाको पूणर् पालना गर� । 
�वस्ततृ जानकार�का ला�ग समाजकल्याण तथा श्रम मन्त्रालयको गहृपषृ्ठ हेनुर्होस ्। 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html 
 

प्रश्न १४   इभेन्ट आ�दको आयोजना गदार् ध्यान �दनुपन� कुरा केह� छ �क ?  

फेब्रअुर� २६ ता�रखका �दनमा, हालका १,२ हप्ता �भत्रको समय संक्रमण रोकथामका ला�ग अत्यन्त 
महत्वपूणर् हुन ेहुनाले र असङ्ख्य मा�नस भेला हुने खालका राष्ट्र व्यापी खेलकुद, सासं्कृ�तक समारोह 
आ�दमा ठूलो प�रमाणमा संक्रमण फैलने डर रहेको कारणले, २६ ता�रखका �दनदे�ख २ हप्ता �भत्र 
�तनलाई रद्द गनर् वा लम्ब्याउन वा सानो प�रमाणमा प�रवतर्न आ�द जस्ता उपाय गनर्का ला�ग अनुरोध 
ग�रएको छ । त्यसप�छ, माचर् ९ ता�रखमा भएको �वशेष�को सभामा, हालका प�रिस्थ�तमा �वष्फोटक 
रूपमा संक्रमणको फैलावट नभएको र �निश्चत अवस्थामा �नयिन्त्रत रहेको भएप�न, हरबखत प�हला 
जस्त ैसतकर् तामा रह� सुस्ती आउनु हँुदैन भ�न भ�नएको छ । साथै,माचर् १९ ता�रखको �म�त सम्ममा 
�वशेष�को सभामा हालसम्म अपनाइएका उपायहरूको प्रभावको बारेमा मूल्याङ्कनको सावर्ज�नक ग�रन े
योजना रहेको छ । साथै आउने �दनहरू प�न, देश �भत्र तीब्र ग�तमा संक्रमण फै�लने अवस्था 
न�नम्त्याउनका ला�ग अत्यन्त महत्वपूणर् अव�ध हो । 
यस कारणबाट, �वशेष� सभाको मूल्याङ्कनको सावर्ज�नक ग�रँदा सम्मको अव�ध, माचर् ९ ता�रख दे�ख 
१० �दन सम्मको अव�ध ज�तमा हाल अपनाउँदै आएको कदमलाई चालू राख्नका ला�ग अनुरोध ग�रन्छ 
। 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599431.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html


प्रश्न १५  धेरै सङ्ख्याका वदृ्धवदृ्धा रहन ेसमाजकल्याणका ससं्था आ�दमा 

कस्तो खालका संक्रमणका उपायहरू अपनाइएको छ ? 

नयाँ कोरोना भाइरस, वदृ्धवदृ्धा तथा द�घर्रोग भएका व्यिक्तमा कडा ल�ण देखा पन� हुनाले वदृ्धवदृ्धाको 
सेवा स्याहार गन� संस्था आ�दमा भाइरसको प्रवेश नहोस,् नफै�लयोस ्भ�न ध्यान �दई संक्रमण मागर् 
बन्द गनर् अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यसकारणले, संस्था आ�द प्र�त तोक्न ेतथा �नद�शन �दने अ�धकार 
राख्ने प्रत्येक स्वशा�सत सरकार� एकाईका सम्बिन्धत संगठनहरूका माध्यामबाट, देशभरका संस्था 
आ�दलाई उपाय अपनाउँदा ध्यान �दनपुन� बुदँा आ�द �नद�श गरेर संक्रमण रोकथाम उपाय अपनाउन 
अ�नवायर् ग�रएको छ । 
ठोसरूपमा भन्दा, हरेक संस्थाहरूमा समाजकल्याण तथा श्रम मन्त्रालयद्वारा  �नद�श ग�रएको संक्रमण 
रोकथाम म्यानुअल आ�दमा आधा�रत भई वदृ्धवदृ्धा तथा कमर्चार�का साथै भेटघाट गनर् आउने तथा 
कायर् सुपदुर्का कामदार आ�दका �न�मत्त मास्कको प्रयोगका साथै खोक�को मयार्दा तथा हात धुने तथा 
हातका औँलाको �डसइन्फेक्सन गन� अल्कोहलद्वारा �डसइन्फेक्सन गराउन र सेवा उपलब्ध गराउँदा 
मास्क, एप्रोन, पञ्जाको प्रयोग, खाना खुवाउनु अगा�ड हात धनुुपन� तथा सफासुग्घर भाँडामा खाना �दन े
कुराको अ�नवायर्ता आ�द जस्ता संक्रमणका मागर्लाई अवरुद्ध गराउने कदम चाल्न कडा माग ग�रएको 
छ । 
साथै नया ँकोरोना भाइरस संक्रमण कसर� उत्पन्न भयो भन्ने प�रिस्थ�तलाई मध्यनजर गर�, 
(१)कमर्चार�ले कायार्लय आउनु अगा�ड शर�रको तापक्रम नापी, ज्वरो आ�दको ल�ण दे�खएको खण्डमा 
कायार्लय नआउने कुरालाई अ�नवायर् गन� 
(२)भेटघाट सम्बन्धीका बारेमा, आकिस्मक तथा अत्यन्त जरुर� काममा बाहेक रोक लगाउन ुउत्तम 
हुने र भेटघाट गन� न ैभएप�न शर�रको तापक्रम नापी, ज्वरो छ भ�न थाहा भएमा भेटघाट गनर् न�दन े
(३)कायर् सुपदुर्का कामदार आ�दका बारेमा प�न, सामग्री आ�दको लेनदेन मूल द्वार आ�द जस्ता सी�मत 
स्थलमा गन�, �भत्र आउनै पन� भए प�न शर�रको तापक्रम नापी, ज्वरो छ भ�न थाहा भएमा �भत्र आउन 
न�दन े
आ�द जस्ता कदम चाल्न कडा माग ग�रएको छ ।  

मास्क, ट्वाइलेट पेपर 

प्रश्न १६    कस्तो बेलामा मास्क लगाउनु उ�चत होला ? 

मास्कको, खोक� तथा हािच्छउँका �छट्का तथा त्यसमा समे�टएका भाइरस आ�द रोगका �वषाणुको 
फैलावट रोक्न ेकाममा ठूलो भू�मका हुन्छ । खोक� तथा हािच्छउँ आ�दको ल�ण रहेको व्यिक्तले 
स�क्रय रूपमा मास्कको प्रयोग गर� । 



तपा� स्वयम ्को प्र�तर�ाको ला�ग मास्कको प्रयोग गनुर् भनेको, �भड भएको स्थान, �वशेष गर� कोठा 
भवन �भत्र तथा सवार� साधन �भत्र आ�द भेिन्टलेसन अपयार्प्त स्थलमा जादँा संक्रमणबाट बच्न एक 
प्रकारको प्र�तर�ाको रूपमा मान्न स�कन्छ, यद्य�प भवन बा�हर आ�द स्थलमा, अत्यन्तै अ�धक 
भीडभाड छैन भने मास्कको प्रयोग प्र�तर�ाको रूपमा खासै प्रभावकार� मान्न स�कन्न ।  
 

प्रश्न १७   मास्क हातपानर् क�ठन छ, क�हले दे�ख प्राप्त गनर् सिजलो होला ? 

देश �भत्रका कम्पनीहरूले २४सै घण्टा मास्क उत्पादन कायर् सञ्चालन ग�ररहेको र उपलब्ध सङ्ख्या 
फेब्रअुर�को अन्त्य सम्ममा हरेक हप्ता १० करोड वटा नाघ्यो । देश �भत्रका कम्पनीहरू उत्पादनको 
व�ृद्धमा ला�गपरेको र आयात प�रमाणमा व�ृद्ध गन� गर� माचर् म�हनामा म�हनाको ६० करोड वा सो 
भन्दा बढ� आप�ुतर्को ल�य रा�खएको छ । 
साथै, सरकार स्वयम ् द्वारा मास्कको व्यवस्था गर� सवर्प्रथम सङ्कटकाल�न अवस्थामा रहेको 
होक्काइदोमा �वतरण गन� कुरा रहेको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा रोगीको सङ्ख्या अ�धक रहेका 
प्रदेश तथा भ�वष्यमा सम्भा�वत रोगीको सङ्ख्याको व�ृद्धमा ध्यान �दन आवश्यक प्रदेशका साथ,ै 
पालैपालो अभाव रहेका स्वशा�सत सरकार� एकाईहरूमा पुर् याउन स�कयोस ्भन्ने ल�यले कामकायर् 
प्रणाल�को गठन ग�रएको छ । 
स्वास्थ्य संस्थाहरूका बारेमा भन्नपुदार्, साधारण ढुवानीद्वारा आप�ूतर् हुन क�ठन अवस्था रहेको हुनाले, 
सरकारद्वारा मास्क उत्पादन कम्पनीलाई उत्पादन व�ृद्धको माग गनुर्का साथै फेब्रअुर� २५ ता�रखमा 
समाजकल्याण तथा श्रम मन्त्रालयको आदेश अन्तगर्त उत्पादक र होलसेलरको आपसी समन्वयमा 
स्वास्थ्य �नकायहरूको आवश्यकता अनुसार �निश्चत प�रमाणको मे�डकल मास्कलाई प्राथ�मकताका 
साथ आपू�तर् ग�रने कामकायर् प्रणाल� बनाइएको छ । 
सवर्प्रथम प�हलो मागको रूपमा, फेब्रुअर� २८ ता�रखका सिजर्कल मास्क लगभग ४ लाख १० हजार वटा 
१४ स्वशा�सत सरकार� एकाईहरूमा तथा सिजर्कल मास्क लगभग १ लाख ८८ हजार वटा ६८ वटा 
संक्र�मतका ला�ग �निश्चत ग�रएको स्वास्थ्य संस्थाहरू प्र�त प्राथ�मकताका साथ उपलब्ध गराउनका 
ला�ग होलसेलर तथा उत्पादक सम� माग गरेको छ । 
आपू�तर् मास्कको संख्यामा अभाव आइरहेको साधारण स्वास्थ्य संस्थाका बारेमा भन्नपुदार्, सम्पूणर् 
अञ्चल(उप्रान्त तोदोफुकेन)को भण्डारमा रहेका मास्कको �वतरण गन� तथा मास्कको भण्डारणमा व�ृद्ध 
ल्याउने कामकायर्को ला�ग समाजकल्याण तथा श्रम मन्त्रालयबाट हरेक तोदोफुकेनका स्वास्थ्य 
सम्बन्धीका प्रमुख �नकायहरूमा अनुरोध ग�ररहेको छ । माचर् ६ ता�रखमा पनु  : एकपटक हरेक 
तोदोफुकेन सम�, साधारण स्वास्थ्य संस्थाका भण्डारण िस्थ�तको सोधपछु तथा भण्डारका मास्कको 
�वतरणका कामकाजको अनुरोध ग�रएको छ । 
प्राथ�मकताको स्तरमा �वचार गनुर्का साथ ैजापान मे�डकल एसो�सयसन तथा जापान डेन्टल मे�डकल 
एसो�सयसनको समन्वयको उपयोगद्वारा अन्त्यमा सम्पूणर् स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पयार्प्त मात्रामा मास्क 
पुर् याउन आवश्यक रहेको छ । भ�वष्यमा प्राथ�मकताका आधारमा आपू�तर् ग�रने प्रणाल�द्वारा सम्पूणर् 



स्वास्थ्य संस्थामा आप�ूतर् ग�रने योजना रहेको छ । 
साथै, अ�धकरूपमा वदृ्धवदृ्धाद्वारा प्रयोग ग�रने संस्था अथवा बस तथा ट्याक्सी जस्ता सावर्ज�नक 
यातायात संस्थाआ�दमा रहेका आवश्यकतालाई पूरा गर�, प्राथ�मकता न�दइ नहुन ेप� प�न हुन ेहुनाले 
पसलमा �बक्र�मा रा�खँदा सम्ममा अझै केह� �निश्चत समय लाग्नसक्न ेकुरामा समझदार�का ला�ग 
अनुरोध ग�रन्छ । 
  साथै, माचर् १५ ता�रख उप्रान्त, �रटेलरबाट ख�रद ग�रएका मास्कलाई ख�रद� मूल्य भन्दा बढ� 
मूल्यमा उपलब्ध गराउन मनाह� ग�रएको छ । उल्लङ्घन गरेको खण्डमा दण्डको भागी हुनेछ । यसका 
साथ ैअनावश्यक तथा जरुर� नरहेको �कनमेल नगनर् तपा�को समझदार� तथा सहयोगको ला�ग अनुरोध 
ग�रन्छ । 
 

(सन्दभर्)मास्क ख�रद गर� पनुः �बक्र�को �नयन्त्रण सम्बन्धीको प्रश्नोत्तर （PDFढाँचा：655KB） 

  
  * मास्कको उत्पादन, आयात तथा �बक्र�को अवस्था तथा साधारण घरेलु मास्कको स्वशा�सत सरकार� 
एकाइ सम�को �वतरण अवस्थाको बारेमा 
अथर् तथा उद्योग मन्त्रालयको गहृपषृ्ठ (https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html) 
मा समय समयमा खुलासा ग�रन ेहुनाले त्यहा ँप�न हेनुर्होस ्। 
 

प्रश्न  १८   मास्क हातपानर् नसकेमा, त्यसको बदलामा कस्तो उपाय छ 

होला ? 

आफ्नो हातको प्रयोग नगर�, त्यसको बदलामा रुमाल तथा टावल आ�द मुख छोप्ने सक्ने कुनै वस्तकुो 
प्रयोग प�न �छट्का (हािच्छउँ आ�दको �छट्का फैलने) फैलनबाट रोक्ने काममा प्रभावकार� हुनेछ ।  

प्रश्न १९ ट्वाइलेट पेपर तथा �टस्य ुपेपरको अभाव छ भनी सु�नन्छ, के यो 

सत्य हो ? 

ट्वाइलेट पेपर तथा �टस्यु पपेरको अभाव छ भन्ने खबर एस एन एस आ�दमा फै�लरहेको छ तर �नम्न 
ता�लकामा उल्लेख भए अनसुार वास्तवमा अभाव रहेको छैन । प्रायः १००% देश �भत्र उत्पा�दत छ र 
पयार्प्त भण्डारण ग�रएको छ । आं�शक पसलका �रक्तता प�न �बस्तार �बस्तार समाधान हँुदै जान े
सम्भावना छ । 
उक्त स्वदेशी उत्पादनको �सल�सलामा प्रयोग हुने कच्चा पदाथर्को ४०%का आया�तत पल्प जुन छ, 

https://www.mhlw.go.jp/content/000608100.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html


यस्ता पल्प उत्तर तथा द��ण अमे�रकाबाट आयात हुने हुन ् र यसका ला�ग चीन आ�द जस्ता 
ए�सयाका भर परेको छैन । 
जापानी घरेलु कागज उद्योग संघ तथा अथर् तथा उद्योग मन्त्रालयबाट प�न उत्पादन तथा ढुवानी सह� 
तवरमा चल्नुका साथै, कारखानाको भण्डारण मात्र लगभग ३ हप्तालाई पुग्ने गर� उपलब्ध छ भन्न े
कुराको �ववरण फेब्रुअर� २८ ता�रखमा ग�रएको छ । 
त्यसैले, सधजैसो गर� उत्पादन तथा आप�ूतर् भइरहेको छ र आउने �दनमा प�न अभाव हुने डर छैन । 
उपभोक्ता महानुभावमा, �निश्चन्त भई शान्त व्यवहार गनर् अनुरोध ग�रनुका साथै, एकलौट� तथा 
अत्य�धक ख�रद गन� तथा पनु: �बक्र� गन� जस्ता कायर्ले आवश्यक परेको व्यिक्त सम� ट्वाइलेट पपेर 
नपुग्ने जस्तो अवस्था नहोस ्भनी समझदार� तथा सहयोगका ला�ग अनुरोध ग�रन्छ । 
 

【जापान घरेलु कागज संघ �र�लस】 

"ट्वाइलेट पपेर तथा �टस्यु पपेरको आप�ूतर् सामथ्यर् तथा भण्डारण पयार्प्त रूपमा छ । " 
https://www.jpa.gr.jp/file/release/20200228055745-1.pdf 
 

सुषुप्त (उप्रान्त ल�ण �वह�न) अव�ध सम्बन्धीका कुराहरू 

प्रश्न २०   ल�ण �वह�न अव�ध क�त समयको हुन्छ ? 

WHOको �ान तथा दृिष्टकोणमा रहे अनुसार, हाल सम्म ल�ण �वह�न अव�ध १ दे�ख १२.५ �दन 
(धेरैजसो ५ दे�ख ६ �दन) भ�न म�नएको छ। साथै, हाल सम्मको कोरोना भाइरसको जानकार� आ�दबाट 
संक्रमण नभएकालाई भन े१४ �दन सम्म स्वास्थ्य अवलोकनको  ग�रनुपछर् भ�न जोड �दइएको छ । 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
 

ल�ण भएको अवस्थामा �लने सल्लाह तथा नया ँकोरोना 

भाइरस संक्रमण सम्बन्धीको उपचारको बारेमा 

प्रश्न २१    ज्वरो र खोक� छ । के गदार् राम्रो होला ? 

ज्वरो आ�द रुघाखोक�को ल�ण भएको अवस्थामा कामकाज तथा �वद्यालयबाट �बदा �लनुहोस ्र बा�हर 

https://www.jpa.gr.jp/file/release/20200228055745-1.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


�नस्कने तथा इभेन्ट आ�दमा भाग न�लनुहोस ्। �बदा बस्न ुभनकेो ल�ण रहेको व्यिक्त स्वयमको 
ला�ग उ�चत हुने मात्र नभएर संक्रमणको फैलावटमा प�न रोकथाम हुने हुनाले महत्वपणूर् �नणर्य हुनछे 
। यसका ला�ग उद्योग तथा सम्पूणर् समाजको समझदार�को आवश्यकता रहेको छ । समाजकल्याण 
तथा श्रम मन्त्रालय तथा सम्बिन्धत मन्त्रालयद्वारा कमर्चार�ले �बदा �लन सहज हुने वातावरणको 
व्यवस्था ग�रन ुजरुर� भनी सोचेर काम �लन ेतथा �दन ेसंगठन तथा उद्योग प्र�त यस �क�समका 
वातावरणको व्यवस्थाका ला�ग सहयोग ग�र�दनु हुन अनरुोध गद� आएको छ । 
खोक� आ�द जस्ता ल�ण भएकाहरूले खोक� तथा हािच्छउँ गदार् हातले छोप्दा उक्त हातले स्पशर् गरेको 
ढोकाको घुमाउने जस्ता वर�पर�का वस्तुमा भाइरस टाँ�सन प�ुग ढोकाको घमुाउने आ�द द्वारा अन्य 
व्यिक्तलाई रोग सनर्सक्न ेसम्भावना हुन ेहुनाले खोक�को मयार्दा पालन गनुर्होस ्। 
ज्वरो आ�द रुघा खोक� जस्ता ल�णका बारेमा, हाल सम्म नया ँकोरोना भाइरस संक्रमण बाहेकका 
रोगका ल�ण अ�धकांश भएको अवस्था छ। रुघा खोक� तथा इन्फ्लुएन्जा आ�दको �चन्ता छ भन े
सधैजसो गर� निजकको �च�कत्सकको सल्लाह �लनुहोस ्। 
केवल नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको �चन्ता छ भने निजकको स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापना ग�रएको 
"स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको सल्लाह केन्द्र"मा सम्पकर्  राख्नुहोस ्
(प्रश्न २५ हेनुर्होस)्। �वशेष गर�, केह� �दन अगा�ड सावर्ज�नक ग�रएको "सल्लाह तथा �च�कत्सकलाई 
देखाउनु पन� भन्ने मापदण्ड" अनुसार, �नम्न �ल�खत सतर् �भत्र पन�हरूले उक्त केन्द्रमा सम्पकर्  राख्नुहोस ्
। 
・ ज्वरोको ल�ण तथा तापक्रम ३७.५ �डग्री वा सो भन्दा बढ� ४ �दन वा सो भन्दा लामो समय सम्म 
च�लरहेको अवस्थामा (ज्वरो घटाउने औषधी खाइरहनु परेको अवस्था समेत) 
・ तीब्र थकान (आलस्य) तथा स्वासप्रस्वासमा कठ�नता(रेिस्परेटो�र �डस्टे्रस) भएको अवस्थामा वदृ्धवदृ्धा 
तथा द�घर्रोगी(मधुमेह,मुटुको रोग,स्वासप्रस्वास प्रणाल� सम्बन्धीको रोग(COPDआ�द))भएका तथा 
डाइलाइ�ससको उपचार �लइरहेका व्यिक्त, रोग प्र�तरोध �मता दबाउने तथा अबुर्द रोग प्र�तरोधका 
औषधी सेवन ग�ररहेकाहरू 
・रुघा खोक�को ल�ण तथा ३७.५ �डग्री वा सो भन्दा बढ�को ज्वरो २ �दन लगातार च�लरहेको 
खण्डमा,तीब्र थकान (आलस्य) तथा स्वासप्रस्वासमा क�ठनता (रेिस्परेट�र �डस्टे्रस) भएको खण्डमा 
 

प्रश्न २२ ज्वरो च�लरहेको भन्न ेकुरा कसर� �नश्चय गदार् उ�चत होला ? 

ज्वरो आउनुको कारणमा, संक्रमण वा ट्युमर तथा इन्फ्लामेसन आ�द जस्ता कारण हुन्छन ् । 
साधारणतया, ३७.५ �डग्री वा सो भन्दा बढ�को ज्वरोलाई ज्वरो आएको भनी मा�नन्छ । ज्वरो आएको 
छ भनी �निश्चत भएमा हरेक �दन शर�रको तापक्रम नाप्न ेगर� तापक्रम र समयको रेकडर् राख्नुहोस ्। 
 



प्रश्न २३   "स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका ससंगर्मा आएकाका ला�गको 

सल्लाह केन्द्र" के गन� �नकाय हो ? 

"स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको सल्लाह केन्द्र"मा यहाहँरूबाट आएको 
टे�लफोन सल्लाह सुनी संक्रमणको आशङ्का �निश्चत भएको खण्डमा, स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका 
संसगर्मा आएकाका ला�गको ब�हराङ्ग �वभागमा पूणर् अ�नवायर् पर��ण होस ्भनी व्यवस्था �मलाइन्छ 
। त्यस्ता अवस्थामा यस केन्द्रद्वारा सुझाब �दइन ेस्वास्थ्य संस्थामा गई पर��ण गराउनुहोस ्।  अनके 
थर�का स्वास्थ्य संस्थामा गई पर��ण गराउने काम नगनुर्होस ्।  
यस केन्द्रमा संक्रमणको आशङ्का नभएको भनी �निश्चत भएको खण्डमा सधजैसो गर� निजकको 
�च�कत्सककहा ँगई पर��ण गराउन स�कन्छ । यस बलेा, य�द न्युमो�नयाको ल�ण दे�खएको आ�द 
पर��ण �लएको �च�कत्सकले �नश्चय गरेको खण्डमा, पुन: यस केन्द्रमा सल्लाह �लए प�छ पर��णको 

ला�ग सुझाब �दएको स्वास्थ्य संस्थामा गई कोरोना भाइरसको PCR पर��ण गराइन्छ । 

यो केन्द्र, सम्पूणर् तोदोफुकेनमा स्थापना ग�रएको र २४सै घण्टा खुला रहेको हुनाले �वस्ततृ जानकार�का 
ला�ग तलको गहृपषृ्ठ हेनुर्होस ्। 
 
नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकार�का  ला�ग सम्पकर् (स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा 
आएकाका ला�गको सल्लाह केन्द्रको सूची) 
https://www.kokusaihiroba.or.jp/pages/news/details/?content_id=2788 
 
 

प्रश्न २४ PCR पर��णका ला�ग पर��ण व्यवस्थामा व�ृद्ध भइरहेको छ ? 

"पर��ण गराउन चाहे प�न स्वास्थ्य केन्द्रले गराउन मान्दैन" भन्न ेजस्ता 

गुनासोहरू सु�नन्छ। बीमाले पर��ण बेहोनर् स�कन ेहँुदा कस्तो प�रवतर्न आउँछ 

होला ? 

 सधजैसो गर� निजकको �च�कत्सकद्वारा आवश्यक भनी सोचकेो खण्डमा, सम्पूणर् �बरामीले PCR 
पर��ण गराउन सक्ने पयार्प्त �मताको पर��ण प्रणाल�को प्रबन्ध गन�छ� । 
 ठोस उदाहरणको रूपमा भन्दा, रािष्ट्रय संक्रमण अनुसन्धान केन्द्र तथा क्वारेन्टाइन केन्द्रका साथ ै
�ते्रीय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, �नजी स्तरका पर��ण कम्पनी तथा �वश्व�वद्यालय आ�दको सहयोग 



प्राप्त गद�, १ �दनमा ६००० वटा केस ज�तको पर��ण �मताको प्रबन्ध ग�रएको छ र माचर् म�हनाको 
अन्त्य सम्ममा ८००० वटा केस भन्दा बढ� नाघ्ने अप�ेा ग�रएको छ । 
  
 यसका साथै, �बरामीहरूले पर��ण सिजलै गराउन पाऊन ्भन्ने हेतुले PCR पर��णका ला�ग स्वास्थ्य 
बीमाले बेहोन� �नयमको सुरुवात भएको छ । स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका 
ला�गको सल्लाह केन्द्र (२४सै घण्टा खुला)बाट पठाइएका स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा 
आएकाका ला�गको ब�हराङ्ग �वभागमा पर��ण गराउन आवश्यक मा�नएमा, स्वास्थ्य केन्द्र नभएर 
�नजी स्तरका पर��ण केन्द्रमा सीध ैपर��णका ला�ग अनुरोध गनर् स�कन ेभएको छ। 
 निजकका �च�कत्सकद्वारा PCR पर��ण आवश्यक भनी �नणर्य गरेको खण्डमा, स्वदेश �फतार् भएका 
तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको ब�हराङ्ग �वभागमा पठाएर जाचँ गराउने र त्यस प�छ उक्त 
�च�कत्सकको �नणर्य अनुसार पर��ण गराइने छ । 
 
 �ेत्रीय स्तरमा पर��णको �मतामा �स�मतता हुन ेकारणले अस्वीकार नगरोस ्भन्न ेहेतुले, ट्रायलका 
औषधीको देशका कुना कुना सम्म परु् याउने उपाय गन� र आवश्यक पर��ण हरेक �ेत्रमा �निश्चत 
रूपमा गराउन स�कयोस ्भनी केन्द्र�य सरकारले �वगतमा भन्दा अझै कडाका साथ मध्यस्थता गन� छ 
। 
 साथसाथै, हाल पर��ण बाट न�तजा सम्मको समयमा धेरै छोटो गनर् स�कने आध�ुनक सहज पर��ण 
मे�सनको �वकासमा ला�गप�ररहेको अवस्था छ । माचर् म�हना �भत्र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुन 
थाल्ने ल�य बो�कएको छ । 
 

   
 

नयाँ कोरोना भाइरस PCR पर��ण खचर् बीमाल ेबेहोन� भए प�छको पर��ण प्रणाल� 
〇 स्वास्थ्य केन्द्रद्वारा सरकार� खचर्को प�र�णको प�रधी भन्दा बा�हरको पर��ण भनी �नणर्य गरे प�न, �च�कत्सकको �नणर्यद्वारा प्रत्य� पर��ण केन्द्र आ�दमा पर��णको काम सुपुदर् गनर् स�कने 
〇 अस्पताल �भत्र�भतै्र रोग फैलावट रोकथाम यथाथर्ता प्रबन्धको दृिष्टकोणबाट स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएका व्यिक्तका ला�गको ब�हरङ्ग �वभागमा पर��ण गराउन भन्ने 
〇 यसका साथ ैउप्रान्त, �नजी स्तरमा हुने पर��णका ला�गको प्रबन्ध व्यवस्थाको प�रिस्थ�त अनुसार, बीमाद्वारा बेहो�रने पर��णको सम्भावना सङ्ख्यामा व�ृद्ध ल्याउनका ला�ग कदम चाल्ने । 

�बरामी 
सल्लाह जाँच 

 सधैजसो गर� निजकको �च�कत्सक / साधारण स्वास्थ्य संस्था 

�च�कत्सक वा �बरामीले सल्लाह 

स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको सल्लाह केन्द्र  

जाँच 

 

अन्य �च�कत्सकद्वारा जाँचका ला�ग पठाइएको 

स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको ब�हरङ्ग �वभाग क्रमैसँग बढाउँदै लाने 

स्वास्थ्य केन्द्र 

�े�त्रय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र 

�नजी स्तरका पर��ण केन्द्र PCR पर��ण सम्भव स्वास्थ्य संस्था 

बीमाले बेहोन� भए प�छको पर��ण प्र�क्रया 



 

प्रश्न २५ नया ँकोरोना भाइरसको समक्रमणको आशङ्का रहेको खण्डमा, �सधै 

स्वास्थ्य �नकायहरूमा गई जाचँ नगराउन तथा अनेक थर�का स्वास्थ्य 

�नकायहरूमा गई जाचँ नगराउन भनी भ�नएको छ, यसमा के कारण होला  ? 

सवर्प्रथम, रुघा खोक�को ल�ण तथा ज्वरो, थकान,स्वासप्रस्वासमा क�ठनाइ जस्ता ल�ण भएप�न, 
हाल सम्म इन्फ्लुएन्जा आ�द नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण बाहेकका �बरामीको सङ्ख्या अत्य�धक 
रहेको अवस्था छ । रुघा खोक� वा इन्फ्लुएन्जा आ�दको आशङ्का रहेको खण्डमा सधैजसो गर� निजकको 
�च�कत्सककहाँ सल्लाह �लनहुोस ्। 
यद्य�प,अक� तफर्  "स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको सल्लाह केन्द्र"द्वारा 
जानकार� गराइने "स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको ब�हराङ्ग �वभाग"मा 
नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको आशङ्का रहेकाहरूले जाँच गराउने हुनाले, संक्रमण होला �क भन्न े
डरले सह� त�रकाले सल्लाह न�लईकन, यस्ता ब�हराङ्ग �वभागको व्यवस्था ग�रएको स्वास्थ्य �नकायमा 
जाँच गराउँदा, य�द तपा� कोरोना भाइरस संक्र�मत हुनुहुन्न रहेछ भने, उल्टै संक्रमणको सम्भावना 
�नम्त्याउने कारण बन्न सक्छ । 
साथै, नया ँकोरोना भाइरसको संक्रमणको आशङ्का रहेको अवस्थामा मात्र सवर्प्रथम यस केन्द्रमा सल्लाह 
�लनुहोस ् । यहाँ जानकार� गराइने "स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको 
ब�हराङ्ग �वभाग"को स्थापना ग�रएका स्वास्थ्य संस्थाको नाम सावर्ज�नक ग�रएको छैन । यो, सन ्
२००९ सालको नयाँ इन्फ्लुएन्जा फैलँदा, केह� फुकेन(�प्रफेक्चर)का �वशेष स्वास्थ्य �नकायमा जाँच 
गराउन चाहनकेो भीड लाग्यो र जसले गदार् तुरुन्तै उपचार गनर् आवश्यक �बरामी प्र�तको उपचारमा 
�वलम्ब आएको भन्ने अनुभव रहेको हुनाले हो । तरुुन्त ैउपचार गनर् आवश्यक व्यिक्त (उदाहरणको 
ला�ग, सघन उपचारको आवश्यकता पन� गम्भीर �बरामी)लाई प्राथ�मकताका साथ भनार् �लन स�कयोस ्
भनी आवश्यक कामकाज ग�रने हुनाले कृपया समझदार�को ला�ग अनुरोध ग�रन्छ । 
 

प्रश्न २६ एक पटक नया ँकोरोना भाइरसको संक्रमण �निश्चत भएका व्यिक्तले 

स्वास्थ्य ससं्थाबाट घर फ�कर्  सकेप�छ फे�र PCR पर��ण गराउँदा सकरात्मक 

देखाउन ेजस्ता केसहरू ओसाका �तर दे�खयो भन्न ेजानकार� आयो, यस्तो 

�कन भयो होला ? 



साधारणतया, संक्रमणको ल�ण एक पटक हलुका भएप�छ छोटो अव�धको समय �भत्र पुन: संक्रमण 
हुन्छ भन्न ेकुरा मान्न क�ठन भ�नएको छ । यद्य�प, PCRपर��णमा नकरात्मक न�तजा आएप�न 
पूणर्रूपमा �नको भइनसकेको अवस्था प�न हुनसक्ने र एक पटक ल�ण हलुका भएका व्यिक्तलाई पुन: 
बिल्झन सक्ने प�न हुनछे । 
यसपटक, एकपटक नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लागेका व्यिक्त स्वास्थ्य संस्थाबाट घर फ�कर्  
सकेप�छ पुन: PCR पर��ण गराउँदा सकरात्मक न�तजा आएको केस पाइएको हुनाले, उप्रान्त यस 
�क�समका केसका बारेमा �वगतमा भन्दा प�न �वस्ततृ जानकार� �लएर रािष्ट्रय संक्रमण अनुसन्धान 
केन्द्रका साथ ै�वशेष�सँग �मलेर �वश्लेषण गर� आवश्यक कदम चाल्दै जान आवश्यक भनी मा�नएको 
छ । 
 

प्रश्न २७   नया ँकोरोना भाइरसले �बरामीलाई सिजल ैगम्भीर बनाउन सक्ने 

हो ? 

नयाँ कोरोना भाइरसले संक्र�मत भएका व्यिक्तको ल�ण हलुका तथा पूणर् रूपमा �नको भएकाहरू 
अ�धकांश छन ्। देश �भत्रका केसहरू मध्य धरैेमा, ज्वरो तथा स्वासप्रस्वास सम्बन्धीका ल�णहरू १ 
हप्ता ज�त �नरन्तर च�लरहने र तीब्र थकानको अनुभव बताउनहेरू दे�खयो । 
कोरोना भाइरसका कारणले भएका न्युमो�नया गम्भीर हुन गएमा, भेिन्टलेटर जस्ता सघन उपचारको 
आवश्यकता पनर् जाने र साधारण इन्फ्लुएन्जा भन्दा लामो समय सम्म स्वास्थ्य �नकायमा भनार्को 
अव�ध लामो हुने कुरा जानकार�मा आएको छ । वदृ्धवदृ्धा तथा द�घर् रोग(मधूमेह, मुटुको रोग, स्वासप्रस्वास 
सम्बन्धीको रोग आ�द) भएका व्यिक्तलाई गम्भीर बनाउने डर उच्च हुने भनी सो�चएको छ । 
देश �भत्र संक्रमण भएका केस र चीनको बुखानबाट आएको चाटर्र हवाइजहाज हँुदै स्वदेश फक� काहरूको 
केसलाई जोड्दा, PCR पर��ण सकरात्मक भई ल�ण दे�खएको केस ५५३ जना, ल�ण गम्भीर 
(भेिन्टलेटर आ�दको आवश्यकता पन� जस्तो सघन उपचार क�मा भनार्) भएकाहरू लगभग ५ % �थए 
(माचर् १२ ता�रख वतर्मान) । 
यसका साथै, चीनको रोगब्याधी �नयन्त्रण केन्द्र(CDC चाइना)का अनसुार, फेब्रअुर� ११ ता�रख सम्म 
चीन �भत्रको कोरोना भाइरस संक्र�मत भनी घोषणा ग�रएका व्यिक्त लगभग ४४००० जनाको तथ्याङ्कको 
आधारमा हेदार्, स्वासप्रस्वासमा क�ठनता आ�द अनुभव नगन� हल्का केसहरू ८०% वा सो भन्दा बढ� 
रहेको दे�खयो र स्वासप्रस्वासमा क�ठनता दे�खने गम्भीर तथा स्वासप्रस्वास प्रणाल�मा असमथर्ता जस्ता 
अवस्थामा पुगेका केसहरू २०% भन्दा कम भनी जानकार� आएको छ । 
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-
fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0 
 
(सन्दभर्) नेसनल सेन्टर फर ग्लोबल हेल्थ एण्ड मे�ड�सनबाटको केस प्र�तवदेन 
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_20020

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200205.pdf


5.pdf 
 

प्रश्न २८ गभर्वती अवस्थामा नया ँकोरोना भाइरस संक्रमण हुन पुगेको खण्डमा 

भ्रणूमा कुन ैअसर पनर् जान्छ �क ? 

साधारणतया, गभर्वती अवस्थामा न्युमो�नया भएको खण्डमा, गभर्वती नभएको अवस्थाको तुलनामा 
गम्भीर हुने सम्भावना बढ� रहन्छ । त्यसकारण 

・ज्वरोको ल�ण तथा ३७.५ �डग्री वा सो भन्दा बढ�को तापक्रम २ �दन वा सो भन्दा बढ� �नरन्तर 

च�लरहेको खण्डमा, 

・तीब्र थकान (आलस्य) तथा स्वासप्रस्वासमा कठ�नता(रेिस्परेटो�र �डस्टे्रस) भएको खण्डमा 

 निजकको स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापना ग�रएको "स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका 
ला�गको सल्लाह केन्द्र"मा सम्पकर्  राख्नुहोस ्। 
साथै, भू्रणप्र�त पन� असरका बारेमा अ�ातै दे�खन्छ तर हालसम्म भू्रणप्र�त दे�खएको असर जानकार�मा 
आएको छैन । �वस्ततृ जानकार�को ला�ग �नम्न गहृपषृ्ठ हेनुर्होस ्। 

जापान सोसाइट� फर इन्फेिक्सयस �डिजज इन ऊब्से�ट्रक्स एण्ड गाएनेकोलोजी �व�ान सभा：इन्फरमेसन 

सूची 
 http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp? 
 
स्वदेश �फतार् भएका तथा �तनका संसगर्मा आएकाका ला�गको सल्लाह केन्द्रको पषृ्ठ 
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp? 
 

प्राथ�मक �वद्यालय, माध्य�मक �वद्यालय,उच्च माध्य�मक 

�वद्यालय तथा �वशषे सहयोगका �वद्यालयको अस्थायी 

बन्द आ�द सम्बन्धी 

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200205.pdf
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/index.asp


प्रश्न २९   फेब्रुअर� २९ ता�रखमा, प्रधानमन्त्री आबे तथा हा�गउदा �श�ा 

संस्कृ�त तथा �व�ान मन्त्रीद्वारा सम्पूणर् देश भरका प्राथ�मक �वद्यालय तथा 

माध्य�मक �वद्यालय प्र�त माचर् २ ता�रख दे�ख बसन्त ऋतुको �बदा 

सुरुहँुदाको अव�ध सम्म अस्थायीरूपमा बन्द गनर्का ला�ग आव्हान ग�रयो, 

�कन अ�हले यस्तो आव्हान ग�रएको होला ? 

हाल, नया ँकोरोना भाइरस संक्रमण देश �भत्रका �व�भन्न �ेत्रमा, संक्रमण मागर्को खुलासा हुन नसकेका 
�बरामी छट्टपटु्टरूपमा देखा परेका छन ्। �वशेष�हरूको �ान तथा दृिष्टमा �वचार गर� फेब्रअुर� २५ 
ता�रखमा समे�टएको "नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको आधारभूत नी�त" मा खुलासा ग�रएको छ । 
संक्रमण फैलावटको प्रारिम्भक अव�धमा �नयन्त्रणमा �लनको ला�ग सामू�हक संक्रमण तथा त्यो एक 
प�छ अक�मा धमाधम सरुवा हुनमा रोकथाम गनुर् अत्यन्त आवश्यक छ । अ�न, उक्त १,२ हप्ता 
अत्य�धक महत्वपूणर् अव�ध हुनेछ । 
कोरोना भाइरसको संक्रमण �छट्काबाट हुन ेसंक्रमण तथा संसगर्बाट हुने संक्रमणबाट सछर् भनी ठा�नएको 
छ र �वद्यालय जस्तो दै�नक जीवनमा लामो समयसम्म सामू�हक रूपमा ग�त�व�ध गन� स्थलमा 
संक्रमणको डर उच्च हुन्छ भनी मा�नएको छ । यसका साथै, एकातफर्  वदृ्धवदृ्धामा गम्भीर ल�ण देखा 
पछर् भ�न सजग गराइएको छ भने अक�तफर्  बालबा�लकामा संक्रमणका केसहरू प�न दे�खएका छन ्। 
होक्काइडो, इ�चकावा नगर, ओसाका नगर, साकाइ नगर आ�दमा त स्वशा�सत सरकार� एकाइको 
�नणर्यमा �वद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन ् । बालबा�लका संक्रमण नहोस ् भनी, यस �क�समका 
सी�मत �ेत्र मात्र नभएर देशभर� संक्रमणको खतरा कम गराउन आवश्यक छ । 
यस कारण, बालबा�लकाको स्वास्थ्य तथा सुर�ालाई सवर्प्रथम प्राथ�मकता �दई, यसर� देशव्यापी रूपमा 
प्राथ�मक �वद्यालय र माध्य�मक �वद्यालयहरू बसन्त ऋतकुो �बदा सुरुहँुदा सम्म अस्थायी रूपमा 
�वद्यालय बन्द गनर् आव्हानग�रएको हो । 
 

प्रश्न ३०   अस्थायी �बदाका कारणले बालबा�लकाको �श�ामा ससु्तता आउने, 

पठनपाठनको समयमा कम्ती हुन आई मा�थल्लो क�ामा जान वा अध्ययन 

समापन गनर् नस�कने हो �क भन्ने �चन्ता ग�रएको छ । यस्तो नहोस ्

भन्नका ला�ग के कस्तो �क�समको सहयोगका कदम चा�लएको होला ? 



�वद्यालयको अस्थायी �बदाका कारणले �वद्यालयको �श�ा �लन नसक्ने हुने जसले गदार् �ान आजर्नमा 
धेरै न ैसुस्तता आउन ेकाम नहोस ्भनी बालबा�लकालाई सहयोग परु् याउने काम अत्यन्त महत्वपूणर् छ 
। 
यस कारण सरकारले प�न �वद्यालय तथा शै��क स�म�त सम� अस्थायी �बदाका अव�ध भर 
बालबा�लकाको �ान आजर्नमा सहायता गन� उपाय गरेको छ । उदाहरणको ला�ग �वद्यालयद्वारा तयार 
ग�रएको �प्रन्ट वा शै��क साधन आ�दको उपयोग गर� घरेलु पठनपाठन गराउने तथा आफ्नो घरमा 
स्वयम ्अध्ययन ग�ररहेका बालबा�लकासँग टे�लफोनद्वारा पढाइ सम्बन्धीको सरसल्लाह �दन ेजस्ता 
�व�भन्न ग�त�व�धको माध्यमबाट बालबा�लका प्र�त सानो भन्दा सानो कुरा दे�खको सहयोग ग�र�दनहुुन 
अनुरोध ग�रन्छ । 
साथै,सरकारबाट बालबा�लकाको हरेक क�ाको अध्ययन समाप्त अथवा द��ान्त भनी मान्यता �दन े
कायर्मा प�रिस्थ�त अनुसार कामकाज गर� बालबा�लका मा�थल्लो क�ामा जान वा मा�थल्लो 
�वद्यालयमा जानको ला�ग अप्ठ्यारो नहोस ्भनी ध्यान पुर् याउनु पछर् भन्ने कुरालाई �वद्यालय तथा 
शै��क स�म�त प्र�त अनुरोध ग�रएको छ । 
 

प्रश्न ३१   सम्पणूर् नसर्र� स्कूल तथा पूवर् प्राथ�मक स्कूल प�न अस्थायी 

रूपमा एकैचोट� बन्द ग�रन ेहो �क ? 

नसर्र� स्कूल तथा पूवर् प्राथ�मक स्कूल सधैजसो गर� खुला गनर् अनुरोध ग�रन्छ । 
यद्य�प, त्यहाँका �शशु तथा कमर्चार�लाई नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको खण्डमा वा उक्त 
�ेत्रमा संक्रमण फै�लरहेको छ भ�न स्वशा�सत सरकार� एकाइले �नणर्य गरेको खण्डमा अस्थायी रूपमा 
बन्द गनर् प�न स�कन ेछ । त्यस्तो अवस्था हुन गए ताप�न, �शशुको घरमै गएर देखभाल गन� वा 
नसर्र� स्कूलको �श�क �शशुको घरमै गएर �श�ा �दने आ�द जस्ता बदलामा कामकायर्  गराउने खालको 
कदम चाल्न अनुरोध ग�रएको छ । 
यसका साथै हरेक वषर् फैलन ेइन्फ्लुएन्जाको सम्बन्धमा प�न अ�हले सम्म ग�रए जस्तो �शशु तथा 
कमर्चार� आ�द धेरैलाई लाग्न पुगेको खण्डमा प�न नसर्र� स्कूल आ�दको �नणर्य अनुसार अस्थायीरूपमा 
बन्द गनर् स�कन्छ । 
 

प्रश्न ३२   चीनबाट अस्थायीरूपमा स्वदेश फक� का बालबा�लका �वद्याथ�को 

जापानको �वद्यालय तफर्  भनार्को ला�ग सहयोग तथा शार��रक तथा मान�सक 



चोट पुग्ने बो�लबचन बो�लन ेजस्ता कुराको रोकथामका ला�ग के कस्तो उपाय 

ग�रएको होला ?  

चीन बाट अस्थायीरूपमा स्वदेश फक� का बालबा�लका �वद्याथ� आ�दका ला�ग पठनपाठनको अवसर 
�निश्चत ग�रनकुा साथ ै शै��क सहयोग ग�रनुपन� कुरा महत्वपूणर् �वषय हो भ�न सो�चएको छ। 
यसकारण, स्वदेश फक� प�छ बसोबास गनर् थालेका �ेत्रमा रहेका �वद्यालय तफर् को भनार्को चाहना तथा 
भनार् भइसके प�छको कागज प्र�क्रया आ�द हँुदा जान्न चाहेको कुरा वा संकटमा परेको कुनै कुरा भए, 
सवर्प्रथम �नम्न सम्पकर्  ठेगानामा सम्पकर्  गनुर्होस ्।  
�वद्यालयको �क�सम सोधपछुका ला�गको ठेगाना 

सरकार� �वद्यालय 
(पूवर् प्राथ�मक, प्राथ�मक तथा माध्य�मक, उच्च 
माध्य�मक, �वशेष सहयोगका �वद्यालय आ�द) 

हाल बसोबास ग�ररहेको 
तोदोफुकेन / नगर वडा बजार गाउँको शै��क 
स�म�त 
(�वद्यालय �श�ा सुरुवात सम्बन्धी िजम्मेवार 
कमर्चार�) 

सरकार�, �नजी �वद्यालय सम्बिन्धत �वद्यालयको कायार्लय क� 
 
यस बाहेक प�न, चीनबाट स्वदेश फकर् ने काम एक्का�स बढ्न पुगी अस्थायी भनार् तथा �वद्यालयको 
प�रवतर्न आ�द हुन जादँा त्यसका कारणबाट �व�भन्न समस्या उत्पन्न हुन गएको खण्डमा, बालबा�लका 
�वद्याथ� तथा अ�भभावकलाई त गन� पछर्, त्यस बाहेक प�न भनार् �लने �वद्यालयका शै��क 
कमर्चार�लाई प�न सल्लाह �दने गर� "�वदेशबाट स्वदेश �फतार् �वद्याथ� कोष" मा शै��क सल्लाहकार 
�नयुक्त गन� र बढ� भन्दा बढ� �ान तथा दृिष्टकोणमा आधा�रत भई सपोटर् उपलब्ध गराउँदै आएको 
हुनाले त्यसको प�न उपयोग गनुर्होस ्। 
(पिब्लक इनटे्रस्ट इन्कप�रेटेड फाउन्डेसन जापान ओभर�सज एडुकेसनल स�वर्स सम्पकर्  ठेगाना ) 

खुला रहन ेसमयाव�ध ： सोमबार～शुक्रबार १०：००～१७：०० 

�वशेष डायल： (�वदेशबाट)＋८१－३－४३३०－१३५१             

 (जापान �भत्रबाट) ०३－४३३०－१३५१ 

�वद्यालयमा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणबाट, बालबा�लका �वद्याथ�हरू प्र�त "शार��रक वा 
मान�सक चोट" तथा "भेदभाव" जस्ता कुरालाई कुनै हालतमा प�न छुट �दनुहँुदैन । 
यसकारण, �श�ा तथा �व�ान मन्त्रालयद्वारा �वद्यालय तथा शै��क स�म�तलाई शार��रक वा मान�सक 
चोट रोकथाम प्रवधर्न ऐन तथा "शार��रक वा मान�सक चोट रोकथामको ला�ग आधारभूत नी�त" का 
आधारमा बालबा�लका तथा अ�भभावकलाई सान् त् वनाका साथ उ�चत व्यवहार ग�रयोस ्भनी चारै�तर 



कडा ध्यान पुर् याइएको छ । फेब्रअुर� ७ ता�रखका �दन  हा�गउदा �श�ा तथा �व�ान मन्त्रीको सन्देश 
सावर्ज�नक भयो  र 
१) सह� �ानका आधारमा शान्त भएर व्यवहार गन� 
२) यसका ला�ग सत्य सूचनाको सङ्कलन तथा जानकार� हा�सल गन� 
३) शार��रक वा मान�सक चोट परु् याउने जस्ता काम कुनै हालतमा प�न स्वीकायर् नहुने र उ�चत 
व्यवहार होस ्भ�न अनुरोध गनर्का ला�ग �श�ा तथा �व�ान मन्त्रालयको गहृपषृ्ठको �वशेष पषृ्ठमा 
सावर्ज�नक ग�रएको छ र एस एन एसबाट प�न सावर्ज�नक ग�रएको छ । 
�वद्यालयमा �दन�दनै हुने �नद�शन तथा सजकतालाई प्रोत्साहन �दनका ला�ग आवश्यक सूचना साझा 
गनर्का ला�ग उपयोगमा ल्याउनुहोस ्। 
 
(सन्दभर्)  �श�ा तथा �व�ान मन्त्रालय नया ँकोरोना भाइरस �वशेष गहृपषृ्ठ 
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	नयाँ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर (रेवा २ साल मार्च १५ वर्तमान)
	नयाँ कोरोना भाइरसको बारेमा
	प्रश्न १   "नयाँ कोरोना भाइरस" भनेको कस्तो किसिमको भाइरस हो ?

	संक्रमण ढाँचा
	प्रश्न २   नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कसरी संक्रमण हुनेगर्छ ?
	प्रश्न ३   हावाद्वारा संक्रमण फैलिरहेको छ र ?
	प्रश्न ४   लक्षण विहीन तर उक्त रोगवाला विषाणु शरीरमा रहेका (लक्षण देखा नपरेको तर PCR परीक्षणमा सकारात्मक भेटिएका)बाट संक्रमण हुन्छ ?
	प्रश्न ५　संक्रमित व्यक्ति भेटिएको स्थान (विदेश,स्वदेश)बाट पठाइएको पत्र वा आयातित खाद्य आदि जस्ता वस्तुबाट संक्रमण हुन्छ ?
	प्रश्न ६　खाद्य पदार्थद्वारा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ कि ?
	प्रश्न ७   हालसम्म कति जनाले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरे र त्यस्ता व्यक्तिलाई कस्तो उपचार गरियो ?
	प्रश्न ८   नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण भई उपचार प्राप्त गरेको खण्डमा,  कस्तो अवस्थामा पूर्णरूपमा निको भयो भनि मानिन्छ ? अनि, नयाँ कोरोना भाइरसलाई नष्ट गरिने औषधी हाल सम्म नभएको अवस्थामा के आधारमा पूर्णरूपमा निको भयो भनि मानिन्छ ?

	नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तरिका
	प्रश्न ९　संक्रमणको रोकथामका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ कि ? चिन्ता लाग्ने अवस्था भएको खण्डमा के कसो गर्दा राम्रो होला ?
	प्रश्न १०   सामूहिक संक्रमणको रोकथामको लागि के गर्दा राम्रो होला ?
	प्रश्न ११　परिवारका सदस्यमा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमित रहेको आशङ्का लागेको खण्डमा, परिवारमा के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला ?
	प्रश्न १२   अत्यन्त निकट संसर्ग भनेको कस्तो अवस्था हो ?
	प्रश्न १३   "खोकीको मर्यादा" भनेको के हो ?
	प्रश्न १४   इभेन्ट आदिको आयोजना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा केही छ कि ?
	प्रश्न १५　 धेरै सङ्ख्याका वृद्धवृद्धा रहने समाजकल्याणका संस्था आदिमा कस्तो खालका संक्रमणका उपायहरू अपनाइएको छ ?

	मास्क, ट्वाइलेट पेपर
	प्रश्न १६    कस्तो बेलामा मास्क लगाउनु उचित होला ?
	प्रश्न १७   मास्क हातपार्न कठिन छ, कहिले देखि प्राप्त गर्न सजिलो होला ?
	प्रश्न  १८   मास्क हातपार्न नसकेमा, त्यसको बदलामा कस्तो उपाय छ होला ?
	प्रश्न १९　ट्वाइलेट पेपर तथा टिस्यु पेपरको अभाव छ भनी सुनिन्छ, के यो सत्य हो ?

	सुषुप्त (उप्रान्त लक्षण विहीन) अवधि सम्बन्धीका कुराहरू
	प्रश्न २०   लक्षण विहीन अवधि कति समयको हुन्छ ?

	लक्षण भएको अवस्थामा लिने सल्लाह तथा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धीको उपचारको बारेमा
	प्रश्न २१    ज्वरो र खोकी छ । के गर्दा राम्रो होला ?
	प्रश्न २२　ज्वरो चलिरहेको भन्ने कुरा कसरी निश्चय गर्दा उचित होला ?
	प्रश्न २३   "स्वदेश फिर्ता भएका तथा तिनका संसर्गमा आएकाका लागिको सल्लाह केन्द्र" के गर्ने निकाय हो ?
	प्रश्न २४　PCR परीक्षणका लागि परीक्षण व्यवस्थामा वृद्धि भइरहेको छ ? "परीक्षण गराउन चाहे पनि स्वास्थ्य केन्द्रले गराउन मान्दैन" भन्ने जस्ता गुनासोहरू सुनिन्छ। बीमाले परीक्षण बेहोर्न सकिने हुँदा कस्तो परिवर्तन आउँछ होला ?
	प्रश्न २५　नयाँ कोरोना भाइरसको समक्रमणको आशङ्का रहेको खण्डमा, सिधै स्वास्थ्य निकायहरूमा गई जाँच नगराउन तथा अनेक थरीका स्वास्थ्य निकायहरूमा गई जाँच नगराउन भनी भनिएको छ, यसमा के कारण होला  ?
	प्रश्न २६　एक पटक नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण निश्चित भएका व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थाबाट घर फर्कि सकेपछि फेरि PCR परीक्षण गराउँदा सकरात्मक देखाउने जस्ता केसहरू ओसाका तिर देखियो भन्ने जानकारी आयो, यस्तो किन भयो होला ?
	प्रश्न २७   नयाँ कोरोना भाइरसले बिरामीलाई सजिलै गम्भीर बनाउन सक्ने हो ?
	प्रश्न २८　गर्भवती अवस्थामा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमण हुन पुगेको खण्डमा भ्रूणमा कुनै असर पर्न जान्छ कि ?

	प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय,उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा विशेष सहयोगका विद्यालयको अस्थायी बन्द आदि सम्बन्धी
	प्रश्न २९   फेब्रुअरी २९ तारिखमा, प्रधानमन्त्री आबे तथा हागिउदा शिक्षा संस्कृति तथा विज्ञान मन्त्रीद्वारा सम्पूर्ण देश भरका प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय प्रति मार्च २ तारिख देखि बसन्त ऋतुको बिदा सुरुहुँदाको अवधि सम्म अस्थायीरूपमा बन्द गर्नक...
	प्रश्न ३०   अस्थायी बिदाका कारणले बालबालिकाको शिक्षामा सुस्तता आउने, पठनपाठनको समयमा कम्ती हुन आई माथिल्लो कक्षामा जान वा अध्ययन समापन गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता गरिएको छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि के कस्तो किसिमको सहयोगका कदम चालिएको होला ?
	प्रश्न ३१   सम्पूर्ण नर्सरी स्कूल तथा पूर्व प्राथमिक स्कूल पनि अस्थायी रूपमा एकैचोटी बन्द गरिने हो कि ?
	प्रश्न ३२   चीनबाट अस्थायीरूपमा स्वदेश फर्केका बालबालिका विद्यार्थीको जापानको विद्यालय तर्फ भर्नाको लागि सहयोग तथा शारीरिक तथा मानसिक चोट पुग्ने बोलिबचन बोलिने जस्ता कुराको रोकथामका लागि के कस्तो उपाय गरिएको होला ?


