
सम्पूर्ण व्यक्तिहरू प्रति संकटकाल हटाइएको कुरासँग सम्बक्धिि अनुरोि 
 

〇अप्रप्रल 7 िाररखको घोषर्ा पति हालसम्म हामील ेसकं्रमर् रोकथाम िथा तनयधरर्लाई ध्यानमा राखेर चिककत्सा 
सेवा प्रर्ाली सुतनक्चिि गनणको लाचग प्रवशषे काम बाहेक घर बाहहर नजाने, व्यापारव्यवसाय बधद गने जस्िा 
प्रवभिधन अनुरोि गदै आयौं। यो अवचिमा िपाईंहरूलाई असुप्रविा पुग्न गयो िर िेरै क्जल्लावासी र 
व्यापारव्यवसायीहरूल ेहाम्रो अनुरोिलाई बुझी, सहयोग गररहदनुियो। िपाईंहरू सबकैो सोि र कायणहरूको कारर् न ै
आज यो नतिजा हाभसल िएको ि। 

  यस ैअवसरमा हामी अग्रपङ्कक्तिमा रहेर कडा मेहनि गरररहनुिएका सम्पूर्ण स्वास््य कमणिारीहरू लगायिका 
प्रवभिधन कायणस्थलमा काम गरी समाजलाई टेको हदनुहुन ेसम्पूर्ण महानुिावहरू प्रति पुन: सम्मान िथा कृिज्ञिा 
व्यति गनण िाहधिौं।  

 
○संकटकाल हटाइयो िर िनुौिीहरू िने बाकँी नै िन।् यो नोिल कोरोना िाइरस (कोभिड १९) को सामना गदै, 

सामाक्जक आचथणक गतिप्रवचिको स्िरलाई बढाउँदै गई, पहहलेकै दैतनक जीवनमा फककण नको लाचग नया ँसुरुवाि हो। 
 
○होतकाइदो र अधय देशहरूमा दोस्रो िरर्को संक्रमर् फैभलएको उदाहरर्हरू पतन िन।् आउने हदनहरूमा हरेक 

क्जल्लावासीको सििेिा र गतिप्रवचिहरू आजका हदनसम्म िधदा पतन बढी महत्त्वपरू्ण हुधि। हामीले पूर्ण रूपमा 
सिकण िा अपनाई, आफ्नो, आफ्नो पररवारको, आफू वरपरका माधिेहरूका साथसाथ ैसमाजलाई बिाउने गतिप्रवचिहरू 
गदै अगाडड बढ्नु आवचयक ि। 

 
○त्यसथण अहहलेसम्म लागू गररएका प्रवशषे काम बाहेक घर बाहहर नजाने, व्यापारव्यवसाय बधद गने जस्िा 

अनुरोिहरूलाई हामी खुकुलो पादै जानिेौं िर सम्पूर्ण क्जल्लावासी र व्यापारव्यवसायीहरूलाई हामी पुन: तनम्न 
कायणहरू गनुणहुन अनुरोि गदणिौं। 

 
(1)विशेष काम बाहेक घर बाहहर नजान े
 ○"माधिेको सम्पकण मा आउने अवस्थाहरू 80% घटाउने" कुरालाई ध्यानमा राखी, अनावचयक िथा हिार निएको 

कामको लाचग घर बाहहर नजान े
  प्रवशषे गरी, अहहलेसम्म तलस्टर (सामूहहक संक्रमर्) िएको िवन र "राम्रोसँग हावाको आविजावि नहुने, 

िीडिाड हुने र नक्जकै बसेर कुराकानी गनुणपने” ठाउँहरूमा नजान े
 
 ○प्रवशषे गरी संकटकाल जारी क्जल्लाहरू र अनावचयक िथा हिार निएका कामको लाचग क्जल्ला पार गरेर 

जधमथलोमा फकण ने वा यारामा तनस्कने जस्िा कुराहरू नगने  
 
(2) नयााँ जीिनशलैीको अभ्यास 
 संक्रमर् रोकथाम िथा तनयधरर्का 3 आिारिूि कुराहरू (1) "शारीररक दरूी कायम राखे्न" (2) "मास्क लगाउने" र 

(3) "हाि िनुे" जस्िा संक्रमर् फैभलनबाट रोतने "नयाँ जीवनशैली" को अभ्यास गने  
※ "नयाँ जीवनशैली" िनेको "राम्रोसँग हावाको आविजावि नहुन,े िीडिाड हुन ेर नक्जकै बसेर कुराकानी गनुणपने” 
ठाउँहरूबाट टाढै बस्ने, हाि िुने र स्यातनटाइजरको प्रयोग गने, मास्क लगाउने, खोतदा वा हाक्छिउँ गदाण मुख 
िोप्ने जस्िा मयाणदाको पालना गने, एक व्यक्तिबाट अको व्यक्ति बीिको दरूी कायम राखे्न, "होलो िएको बेला 



सीभमि व्यक्ति मार घर बाहहर तनस्कने", "खाना खादँा अरूको अगाडड नबसी, दायाबँायाँ बस्ने" जस्िा ड्रपलटे 
इधफेतशन र कध्याक इधफेतशनका साथसाथ ैनक्जकै बसरे कुराकानी गदाण अपनाउनुपन ेउपायहरू प्रवगिमा िधदा 
पतन बढी सिकण  िई जीवनयापन गनुण हो। 

 

 
 
(3) काययक्रम (इभेन्ट आहि) को आयोजना 
 कायणक्रम (इिेधट) को आयोजना गदाण उपयुति सकं्रमर् रोकथाम िथा तनयधरर्का उपायहरू अपनाउने। 
 राक्रिय स्िरका वा बहृि ्कायणक्रम आहदको आयोजना गदाण, जोखखम प्रति उचिि व्यवस्था गनण नसतन ेखण्डमा, 

आयोजकल ेकायणक्रम रद्द वा कायणक्रमलाई पति साने जस्िा समझदारीपूर्ण तनर्णय गन े
※उपयुति संक्रमर् रोकथाम िथा तनयधरर्का उपायहरू  
 प्रवेश सङ्क्या सीभमि गन ेवा तनदेशन हदने, ह्याण्ड स्यातनटाइजरको व्यवस्था गने, मास्क लगाउने, कोठा भिरको 
हावा पररविणन आहद गन े
 
(4) सुविधा बन्ि आहि 

(1) देश भिरका तलस्टर (सामूहहक संक्रमर्) िएका सुप्रविाहरूलाई मे महहनाको 15 िाररखदेखख 31 िाररखसम्म 
बधद गरी सहयोग गनण अनुरोि गन े

※देश भिरका तलस्टर (सामूहहक संक्रमर्) िएका सुप्रविाहरू 
तयाब्रे, नाइट तलब जस्िा मनोरञ्जनात्मक रेस्टुरेधटहरू, बार, काराओके बतस, लाइि हाउस, 
स्पो्णस क्जम, स्पो्णस तलास 

 
(2) माचथ उल्लेखखि बाहेकका रेस्टुरेधटहरू िथा सुप्रविाहरू खोल्न ेखण्डमा, िारैतिर खाली ठाउँ िोडेर मेि टेबुल 
राखे्न", "नयाँ ग्राहक भित्र्याउनु अगाडड उपयुति ढंगमा तनसंक्रमर् (स्यातनटाइजरको प्रयोग) र सफा गने" जस्िा 
सम्बक्धिि सुप्रविाको लाचग देखाए अनुसारको उपयुति संक्रमर् रोकथाम िथा तनयधरर्का उपायहरू तनक्चिि 
रूपमा अपनाउन े

※रेस्टुरेधटहरूलाई व्यापार समय िो्याउन गररएको अनरुोि हटाइयो 
※सङ्कग्रहालय, कला सङ्कग्रहालय र पसु्िकालय बधद गनण गररएको अनुरोि हटाइयो  
※ क्जल्लाद्वारा सञ्िालन गररन ेप्रवद्यालयको सधदिणमा, ियारीको व्यवस्था िएको प्रवद्यालयदेखख मे महहनाको 
18 िाररखपति तनक्चिि समूहमा प्रविाजन गररएका प्रवद्याथीहरू मार प्रवद्यालयमा जान सुरु गने र मे महहनाको 
25 िाररखदेखख क्रमैसँग प्रवद्यालय पूर्ण रूपमा खोल्न े

「新しい生活様式」を実践しましょう

◇ 手洗い・消毒 ◇ マスク着用 ◇ 咳エチケット
◇ 三つの密を避けて過ごす ◇人と人との距離の確保

【食 事】
・ 対面ではなく横並びで
・ 持ち帰り、デリバリーも
・ 宴会は大皿、返杯を避ける

【買い物】
・ 少人数ですいた時間に
・ 電子決済の利用
・ レジでは前後にスペース

【娯楽・スポーツ】
・ 公園はすいた時間、場所で
・ ジョギングは少人数で
・ 筋トレは自宅で動画を活用

【仕事・通勤】
・ テレワーク、時差出勤
・ オンライン会議
・ 徒歩や自転車通勤



 
(5) काम गनय काययस्थलमा जान ेआहि 

घरमा बसेर अकफसको काम गने (टेलेवकण ), पालपैालो काम गनण जाने, काम सुरु र समाप्ि समय पररविणन गने, 
साइकलमा कायणस्थलमा जान-ेआउने गने आहद गरी माधिेको सम्पकण मा आउने अवसरहरू  

घटाउन े
 
(6) स्िास््य ससं्था आहिमा परामशय 
○कक्म्िमा पतन तनम्न मध्ये कुन ैएकमा पन ेखण्डमा "जापानमा फकेर आएको व्यक्ति िथा सम्पकण मा आएको 

व्यक्तिको लाचग परामशण केधर" बाट परामशण भलन े
・सास फेनण गाह्रो (स्वासप्रस्वासमा समस्या), बेस्कन शरीर थाकेर आलस्य (थकान महसुस), उछि ज्वरो आहदको 

गम्िीर लक्षर् मध्ये कुनै एक िएमा 
・िोटो अवचिमा न ैरोगल ेगम्िीर रूप भलन सतने व्यक्तिको खण्डमा, ज्वरो वा खोकी आहदको िुलानात्मक 

रूपमा सामाधय रुघाखोकीका लक्षर्हरू िएमा र गिणविी महहला  
・माचथ उल्लेख गररएका अवस्थाहरूमा नपने िर ज्वरो वा खोकी जस्िा िुलानात्मक रूपमा सामाधय रुघाखोकीका 
लक्षर्हरू तनरधिर देखखइरहेको खण्डमा (4 हदन वा सोिधदा बढी लक्षर्हरू देखखइरहेमा अतनवायण रूपमा परामशण 
भलने) 

 
○ज्वरो वा खोकी जस्िा रुघाखोकीका लक्षर्हरू िई सिैँ जँिाउने चिककत्सकलाई देखाउन जाने बेला, भसि ैजँिाउन 
नगईकन अतनवायण रूपमा टेभलफोनद्वारा अचग्रम सल्लाह भलन े

 
 
 
【पुन: संक्रमण फैललएको बलेा गने कुराहरू】 
 हालसम्म लागू गररएको "संकटकाल” हटाइयो िर आउने हदनहरूमा पतन सकं्रभमि फेला पने क्रम िने जारी रहन े
अनुमान गररएको ि। त्यसथण बबरामीको लक्षर् अनुसार बबरामीलाई उचिि चिककत्सा सेवा प्रदान गने प्रर्ाली कायम 
राखु्न महत्त्वपूर्ण हुधि। 
 त्यसकारर् संक्रमर् क्स्थति आहद सही ढंगमा अनुगमन गनुणका साथसाथ ैपुन: संक्रमर् फैभलएको अवस्थामा, 
अस्पिालमा िनाण गरेर उपिार गनुणपने बबरामीलाई र प्रवशेष गरी गम्िीर क्स्थतिको बबरामीलाई िरुुधि ैआवचयक 
उपिार गनण सतन ेगरी, हामील ेतनम्नानुसार स्वास््य कमणिारीहरू बीि जानकारी आदानप्रदान गनण सतने वस्िुगि 
मापक तनिाणरर् गरेका िौं। 
 
 यो मापकलाई आिार बनाई समग्र रूपमा गररएको तनर्णयको नतिजामा, चिककत्सा सेवा प्रर्ालीमा िाप बढेको कुरा 
ठम्याइएको खण्डमा, हामी स्वास््य संस्थाहरूलाई बेडको ियारी गने जस्िा चिककत्सा सेवा प्रर्ालीको व्यवस्था भमलाउन 
अनुरोि गनिेौं। यसका साथसाथै संक्रमर् रोकथाम िथा तनयधरर्लाई ध्यानमा राखेर क्जल्लावासीलाई प्रवशेष काम 
बाहेक घर बाहहर नजान र व्यापारव्यवसायीहरूलाई व्यापार बधद गनण अनुरोि गने जस्िा उपायहरू अपनाउनबेारे प्रविार 
गनेिौं। 
 
 



【चिककत्सा सेवा प्रर्ाली सुतनक्चिि गन ेियारीको लाचग मापक】 
तनम्न ①～④ को मापकलाई आिार बनाई समग्र रूपमा तनर्णय गररनेि 
① प्रति हदनको संक्रभमि सङ्क्या 3 हदन लगािारा 8 जना (3 हदनको गतिमान औसि) वा 

सोिधदा बढीको दरमा वदृ्चि िएको खण्डमा 
② पतिल्लो 3 हदनको अवचिमा प्रत्येक हदन अज्ञाि सकं्रमर् मागणबाट सकं्रमर् िएको सकं्रभमिको 

अनपुाि 50% वा सोिधदा बढी िएको खण्डमा 
③ 50% वा सोिधदा बढी बेडहरू प्रयोगमा रहने खण्डमा 
④ गम्िीर बबरामी राखखने बेडहरू 50% वा सोिधदा बढी प्रयोगमा रहने खण्डमा 

 
 कोरोनासँगको लडाइँ लामो समयसम्म िल्ने िधने कुरा याद राखी, त्यसको लाचग ियार रहनु पदणि। यो लडाइँमा 
क्जत्न सककधि वा सककँदैन िधने कुरा िपाईंहरू क्जल्लावासी र व्यापारव्यवसायीहरूको सििेिा र गतिप्रवचिहरूमा 
तनिणर गदणि। 
 हरेक व्यक्तिको गतिप्रवचि अनुसार अहहलेसम्मको महेनि खेर गई, हामी पुरान ै क्स्थतिमा पुग्न पतन सतिौं। 
यहाँसम्म अनुरोि गररएका कुराहरूको कडा रूपमा पालना गरी, हाम्रो अनुरोिलाई बझेुर सहयोग गररहदनुहुन सम्पूर्ण 
क्जल्लावासीलाई अनुरोि गदणिौं। 
 


