
 

 नोभल कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी फुकुओका प्रान्त प्रमुखको सन्देश 

 

वततमानको संक्रमण स्थितत एवम ् चिककत्सा सेवा प्रदान प्रणाली, केस्न्िय सरकारद्वारा１महानगरपाललका र 3 प्रान्त (टोक्यो 
महानगरपाललका, साइतामा प्रान्त, चिबा प्रान्त, कानगावा प्रान्त) का क्षेत्रमा लागू हुने गरी "आपतकालीन घोषणा" एवम ् "आधारभूत 

उपिार नीतत" का ववषयलाई मध्यनजर गदै प्रान्तबासीहरू प्रतत तनम्न अनुसारका सहयोगका लाचग आह्वान गररने कुरा तनणतय 

गररएको छ ।  
 प्रान्तबासीहरू प्रतत तनम्न अनुसारका सहयोगका लाचग अनुरोध गररन्छ । 
 

〇आपतकालीन घोषणा लाग ूगररएको क्षेत्र तफत  नजानको लाचग आत्म-संयम राख्न े(फेब्रुअरी 7 ताररख सम्म) 

 फेब्रुअरी 7 ताररख सम्म टोक्यो महानगरपाललका, साइतामा प्रान्त, चिबा प्रान्त, कानागावा प्रान्त तफत  नजानको लाचग आत्म-

संयम राखु्नहोस ्। 
 

〇भेला भएर सँग ैखाना खाने (तनजी घरमा भेला भएर सँग ैखाना खाइने  समेतका) बेला सावधान रहने  

खाना खादँा, सधैजसो सँगै खाने व्यस्क्तहरूसँग सानो समूहमा खानुहोस ् । सािै, यसरी भेला भएर खाना खादँा लामो समय 

सम्म नगनुतहोस ्। 
बाहहर खाना खादँा, "संक्रमण रोकिाम घोषणा स्थटकर" राखखएको भोजनालयको प्रयोग गनुतहोस ् । कुराकानी गदात माथक 

लगाउनुहोस ्र ठूलो आवाज नतनथकने गरी गनुतहोस ्

 

 

 

 

 

 

〇केहह समयका लाचग बाहहर तनथकदा वा केहह हदनका लाचग कहीं जाँदा सावधान रहने 

◇आफ्नो थवाथ्य अवथिा र आफ्नो सािमा हुने व्यस्क्तको बारेमा सोिेर ध्यानपवूतक कायत गनुतहोस ्। 
◇ववशेष गरी प्रान्तबाट बाहहर तनथकँदा, गन्तव्य थिलको संक्रमण स्थितत र थिानीय सरकारको आह्वानको बारेमा जानकारी 
ललएर र ध्यानपवूतक तनणतय गनुतहोस ्। 
◇नयाँ वषतमा गररन ेस्राइन दशतन आहद भीडभाड हुने अवचध तिा थिानहरूबाट टाढा रहनहुोस ्। 
◇अतनवायतरूपमा माथक लगाउनुहोस ् तिा हात राम्ररी धनुुहोस ् । सािै, व्यस्क्त र व्यस्क्त बीिको दरूीमा ध्यान हदनुहोस ् र 
सानलमिु देखख टाढा रहनुहोस ्। 
◇वदृ्धवदृ्धा आदि गम्भीर बिरामी हुन ेसम्भावना भएका व्यक्तिलाई सङ्क्रमण नहोस ्भनी, वदृ्धवदृ्धासँग भेटघाट हुन े
अवसर धेरै हुने व्यक्तिले सिकक िासाथ किम चाल्नु पर्क । 
 

फुकुओका प्रान्तमा, नोभल कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी सकरात्मक देखखएकाहरूको कूल संख्याले 10,000 जना नाघ्यो । 
वततमानमा, चिककत्सा सेवा प्रदान प्रणालीले धान्नै नसक्ने जथतो अवथिा तुरून्तै त छैन, तर वततमानको संक्रमण अवथिा 

अप्रत्यालशत छ र कडा सावधानी अपनाएर उप्रान्तका पररस्थितत प्रतत ध्यान हदन आवश्यक छ । 
सािै, संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न सककएन र  चिककत्सा सेवा प्रदान प्रणालीले धान्नै नसक्ने जथतो अवथिा आउने खतरा 

भएको अवथिामा, प्रान्तले िप उपायहरूको कायातन्वयन र केस्न्िय सरकार समक्ष, फुकुओका प्रान्तलाई आपतकाललन घोषणाको 
क्षेत्रमा समावेश गराउनको लाचग आग्रह गने सम्बन्धीको बबकल्पलाई बबिार गनत पतन बाध्य हुनुपनेछ भनी ठातनएको छ । अहहलेको 
समय एउटा अत्यन्त महत्त्वपूणत क्षण हो । पुन: यस प्रान्तबासीहरुप्रतत माचि उस्ल्लखखत कुराहरूको सख्त पालन गररहदनुहोस ् भनी 
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語 



अनुरोध गनत िाहन्छु । 


