
जून 17 तारिख 
फुकुओका जजल्ला 

 
संकटकाल हटाइएपछि फुकुओका जजल्लाद्वािा अपनाइन ेउपायहरू (जनू 19 तारिखदेखख) 

 
 मे 14 तारिखमा "संकटकाल" हटाइएपछिको संक्रमण जथिछतलाई मध्यनजि गदै, जून 1 तारिखदेखख फुकुओका 
जजल्लाले ककता-क्यथुयु सहि बाहेक अन्य ठाउँहरूमा सकं्रमण फैललन नददनको लागग अपनाइएका उपायहरूलाई खुकुलो 
पाने छनणणय गिेको ि। साि ैहामीले संक्रलमतको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वदृ्गि देखखएको ककता-क्यथुय ुसहिमा भने पदहल े
जसिी नै अनावश्यक तिा तत्काल नगिे पछन हुन ेकामको लागग घि बादहि नजान ि केही भवन ि सुवविाहरू बन्द 
गनण अनुिोि गने आदद गदै आएका गियौं। 
 हालसम्म समझदािी तिा सहयोग गरिददनुहुन ेअगिकाशं जजल्लावासी, सम्पूणण व्यापािव्यवसायीहरूका सािै गिककत्सा 
सवेाको अग्रपङ्खजक्तमा कडा महेनत गरििहनभुएका थवाथ्यकमीहरू लगायतका अन्य ववलभन्न क्षते्रमा सकक्रय भई समाजलाई 
योगदान परु्याइिहनुभएका सम्पूणण महानभुावहरू प्रछत पनुः एक पटक कृतज्ञता व्यक्त गनण िाहन्िौं। 
 
 ककता-क्यथुय ुसहिमा मे 23 तारिखदेखख जनू 16 तारिखसम्मको अवगिमा जम्मा 156 जना सकं्रलमत पत्ता लागेको 
गियो। ति गत हप्ता, प्रछत ददनको संक्रलमत व्यजक्तको औसत सङ्ख्या 1.4 जना भएको, आददबाट संक्रमण कम हँुदै 
आइिहेको कुिा बुझ्न सककन्ि। सािै ववज्ञहरूल ेपछन संक्रमण कम भइिहेको ि भनी मूल्याङ्खकन गिेका िन।् 
 
 साि ैफुकुओका जजल्लामा यसपछि संक्रमण फैललएको अवथिा आएमा, थवाथ्य सथंिालाई बबिामीको बेड तयाि गन े
जथता बबिामी िाख्न सककने प्रणालीको व्यवथिा गनण अनुिोि गनणको लागग आफ्नै सकेंतहरू "फुकुओका कोिोना िेतावनी" 
छनिाणिण गिी, यी सकेंतहरूको आिािमा व्यापक छनणणय गिी, गिककत्सा क्षेत्रमा िाप बढ्ने जोखखम भएमा, जजल्लावासीका 
सािै सम्पूणण व्यापािव्यवसायीहरूल ेिाल्नपुने कदमहरूबािे वविाि गनण सुरु गने योजना बनाइएको ि। 
 हालको जथिछत यो "फुकुओका कोिोना ितेावनी" सँग दाजँेि हेदाण, गिककत्सा सवेा प्रणाली सुछनजश्ित गन ेकायणको तयािी 
गने थतिमा नपुगेको ि गिककत्सा सवेा प्रणालीमा पछन पयाणप्त क्षमता भएको कुिा िाहा हुन्ि। 
 
 मागिका कुिाहरूबाट हामील ेफुकुओका जजल्लामा सकं्रमणको छनयन्त्रण तिा िोकिाम ि गिककत्सा सवेा प्रणाली कायम 
तिा सुछनजश्ित गन ेकायणहरू गदै बबथतािै सामाजजक आगिणक गछतववगिहरूको थतिलाई बढाएि अछघ बढ्ने छनणणय गिेका 
िौं। 
 
1. ककता-क्युथय ुसहिमा जािी अनुिोिहरू हटाइन े
 जनू 19 तारिखदेखख ककता-क्यथुयु सहिमा जािी छनम्न अनुिोिहरू हटाइनेि। 
 

1. ककता-क्यथुयु सहिवासीलाई जजल्ला लभत्र ि जजल्ला बादहि, अनावश्यक तिा तत्काल नगिे पछन हुन ेकामको लागग 
घि बादहि नजान गरिएको अनुिोि 

2. ककता-क्युथयु सहिमा समािोह (इभेन्ट आदद) को आयोजना नगनण गरिएको अनुिोि 
3. ककता-क्युथय ुसहिका ग्राहकहरूलाई सत्काि गरिने खानवपनका व्यवसायहरू ि लाइभ हाउस बन्द गनण गरिएको 

अनुिोि 
 यसका साि ैअथिायी रूपमा बन्द गरिएको जजल्लाद्वािा सञ्िाललत काम्मोन-काइक्यो सङ्खग्रहालय, ककता-क्यथुय ुकायणित 



युवा साथंकृछतक केन्र (ककता-क्यथुय ुप्यालेस) ि दहिाओदाइ प्रकृछत अवलोकन केन्र पछन जनू 19 तारिखदेखख खुला 
गरिनिे। 
 
2. जनू 19 तारिखदेखख (ककता-क्युथयु सहि सदहत जजल्लाभरि) लागू हुन ेकुिाहरू 
(1) घि बादहि जानेबािे 
1. होक्काइदो जजल्ला, साइतामा जजल्ला, गिबा जजल्ला, टोक्यो जजल्ला ि कानागावा जजल्लामा जान ुअगाडड होलसयािीपवूणक 
छनणणय गनण गरिएको माग जनू 19 तारिखदेखख हटाइनिे। 
2. यस पछि पछन घि बादहि जाने बेला, गन्तव्यको सकं्रमण जथिछतबािे पयाणप्त वविाि गिी, होलसयािीपवूणक छनणणय 
गनुणपनेि। 
सािै हिेक व्यजक्तल ेपूणण रूपमा संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू अपनाउनपुनिे। यसका सािसाि ैपयाणप्त 
संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू नअपनाइएका ठाउँहरूमा नजानुहोस।् 
3. पयणटन प्रवद्णिनको सन्दभणमा, यस अछघ जजल्ला लभत्रको पयणटनबाट सुरु गन ेभनिे भछनएको गियो ति जनू 19 
तारिखदेखख जजल्ला बादहिको पयणटकलाई पछन थवागत गनण सककनिे। 
 
(2) समािोह (इभेन्ट आदद) को आयोजनाबािे 
 समािोह (इभेन्ट आदद) को सन्दभणमा, यस पछि पछन छनम्न मापदण्ड अनुसाि आयोजना गनुणपनिे (प्रदशणनी, व्यापाि 
मेला आदद पछन यस ैअनुसाि आयोजन गनुणपनेि) 
ििणबद्ि रूपमा समािोह (इभेन्ट आदद) को आयोजना प्रछतबन्ि खुकुलो गने मापदण्ड [PDF फाइल/35KB] 

 
 



(3) भवन ि सुवविाहरूको सकं्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू 
 यस पछि पछन सम्पूणण भवन ि सुवविाहरूका व्यवथिापकहरूले "िािैछति खाली ठाउँ िोडेि मेि िाखे्न", "नयाँ ग्राहक 
लभत्र्याउनु अगाडड उगित ढंगमा छनसकं्रमण ि सिसफाइ गने" जथता भवन ि सुवविाको प्रकृछत अनुसाि छनजश्ित ि पूणण 
रूपमा सकं्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू अपनाउनपुनेि। 
 ववशेष गिी देशव्यापी रूपमा क्लथटि भएको भवन ि सुवविाहरूमा सुछनजश्ित ढंगमा सकं्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका 
उपायहरू अपनाउनुपनिे। 
 
(4) कायणथिलमा जाने आदद 
 घिमा बसेि अकफसको काम गने (टेलवेकण ), काम सुरु ि समाप्त समय परिवतणन गन,े साइकलमा कायणथिलमा जान े
आदद गिी अरूलाई भटे्ने अवसिहरू कम गनुणहोस।् 
 
(5) नयाँ जीवनशलैीको कायाणन्वयन 
 यस पछि पछन सकं्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका लागग सबैले आ-आफ्नो दैछनक जीवन अनुसाि "नयाँ जीवनशैली", 
जथतै कक माथक लगाउने, हात िुने, एक अकाण बीिको दिूी कायम गने, तीन अवथिाहरू (बन्द ठाउँ, लभडभाड ि 
नजजकै बसेि कुिाकानी गनुणपने परिजथिछत) बाट टाढा िहने ि दैछनक जीवनको हिेक परिजथिछतसँग लमल्ने नयाँ शलैी 
कायाणन्वयन गनुणपनिे। 
 
 ※उच्ि तापक्रम ि आरणता भएको बेला माथक लगायो भने दहट थरोक हुन ेजोखखम बढ्न ेखतिा हुनाले "खुला ठाउँमा 
एक अकाण बीि पयाणप्त दिूी (2m वा सोभन्दा बढी) कायम िाख्न सक्न ेखण्डमा, माथक फुकाल्ने", "विपिको मान्िेबाट 
पयाणप्त दिूी (2m वा सोभन्दा बढी) कायम िाख्न सक्ने ठाउँमा, माथक फुकालेि केही क्षण आिाम गने" आदद गिी, 
उगित ढंगमा माथक फुकाल्न ेगिेमा दहट थरोकबाट बच्न सककन्ि। 
 
(6) थवाथ्य सथंिा आददबाट पिामशण ललनेबािे 
 1～3 मध्येको कुनै एकमा पने खण्डमा, "ववदेशबाट जापानमा फकेि आएको व्यजक्त ि सम्पकण मा आएको व्यजक्तको 
लागग पिामशण केन्र" बाट पिामशण ललनुहोस।् 
 
सास फेनण गाह्रो (श्वासप्रश्वासमा समथया), बथेकन शिीि िाकेि आलथय (िकान महसुस), उच्ि ज्विो जथता गम्भीि 
लक्षणहरू मध्ये कुन ैएक भएको खण्डमा 
संक्रामक िोग गम्भीि हुने सम्भावना बढी भएको व्यजक्त वा गभणवती मदहलालाई ज्विो, खोकी जथता तलुनात्मक दहसाबमा 
हलुका रुघाखोकीका लक्षणहरू भएको खण्डमा 
मागि उजल्लखखत व्यजक्त बाहेकका व्यजक्तहरूमा लगाताि तुलनात्मक दहसाबमा हलुका रुघाखोकीका लक्षणहरू 
देखखइिहेको खण्डमा 
ज्विो, खोकी जथता रुघाखोकीका लक्षणहरू भएको कािण सिैँ जँिाउने गिककत्सकलाई देखाउन जान ेबेला, लसि ै
नगईकन, अछनवायण रूपमा जानु अगाडड फोन गिी पिामशण ललनुहोस।् 
 
3. मानव अगिकाि उल्लङ्खघनबािे 
 नोभल कोिोना भाइिस (कोलभड 19) प्रछतको गिन्ता ि पवूाणग्रहका कािण संक्रलमत तिा थवाथ्यकमी, सामाजजक 
कायणहरू कायम िाखे्न काममा लागेका व्यजक्त ि ती व्यजक्तहरूको परिवाि आददको छनन्दा वा ती व्यजक्तहरू प्रछत 



भेदभावपूणण व्यवहाि गरिने जथता मानव अगिकाि उल्लङ्खघनका घटनाहरू घदटिहेका िन।् 
 छनदणयी ि भेदभावपूणण व्यवहाि कुनै पछन हालतमा थवीकायण हुनेिैन। सम्पूणण जजल्लावासीलाई यथता कुिाहरूमा कदावप 
सामेल नभईकन, सही जानकािीको आिािमा आत्मसंयम भई कामकुिा गनण अनुिोि गदणिौं। 
 
4. अन्त्यमा 
 तपाईंहरू सबैको सहयोगल ेगदाण यस पटक ककता-क्यथुय ुसहिमा संक्रमण फैललन कम भइिहेको ि ि यस ैकािण 
हामीले जजल्लाभरि सकं्रमण फैललएि सकं्रमणको दोस्रो लहि आउने जथिछतलाई िोक्न सककिहेका िौं। 
 यसपछि सामाजजक आगिणक गछतववगिहरूको थतिलाई बढाउँदै अछघ बढ्ने क्रममा जनुसुकै बेला, जुनसुकै ठाउँमा पछन 
संक्रलमत पत्ता लाग्न सक्ि। औषगि वा भ्याजक्सन नबनेसम्म, हामील ेलामो समय संक्रामक िोग नोभल कोिोना भाइिस 
(कोलभड 19) को सामना गदै अछघ बढ्नपुने हुन्ि। 
 यो लडाइँलाई जजत्ने वा नजजत्ने भन्ने कुिा हिेक जजल्लावासीको सितेता ि जजल्लावासीले गने कामकुिामा भि पने 
हुनाले, पनुः थिानीय शजक्त ि एकताको आवश्यक पदणि। अदहलेसम्मको प्रयासलाई खेि जान नददनको लागग सिेत 
िहन नबबसीकन, संक्रमण फैललनबाट िोक्न सककने "नयाँ जीवनशैली" को कायाणन्वयन ि पूणण रूपमा संक्रमण छनयन्त्रण 
तिा िोकिामका उपायहरूलाई व्यवहारिक रूपमा अपनाउनुहोस।् 
 सबैलाई असुवविा पुग्न जाने कुिा हामील ेबुझेका िौं ति फेरि घि बादहि नजान ि भवन ि सुवविाहरू बन्द आदद 
गनण अनुिोि गनण नपने गिी, तपाईंहरूको समझदािी तिा सहयोगको लागग अनुिोि गदणिौं। 


