
"फुकुओका कोरोना चेतावनी" तथा यसपछि अपनाइन ेउपायहरूको बारेमा 
 

अगस्ट 20 ताररख 
फुकुओका जिल्ला 

 
मध्य िुलाई पछि नयााँ संक्रममत तथा संक्रमण मागग अज्ञात व्यजततहरूको सङ्ख्यामा वदृ्धि भई, बबरामीको बेडको 

प्रयोग दर बढेको हुनाले, अगस्ट 5 ताररखमा "फुकुओका कोरोना चतेावनी" िारी गरी, धचककत्सा सेवा प्रणालीको व्यवस्था 
गनग अनुरोि गनुगका साथसाथै तलस्टर उत्पन्न भएको जस्थछत आददलाई मध्यनिर गदै, जिल्लाले सम्पूणग जिल्लावासी 
तथा व्यापारव्यवसाय सञ्चालकहरूलाई नयााँ छनयमहरूको पालना गनग अनुरोि गदै आएको ि। 
 अगस्ट 5 ताररख पछि बबरामीको बेडको प्रयोग दर अमलअमल गदै बढ्दै आएको ि र अझ ैपछन यसपछिका ददनहरूमा 
के हुन्ि भन्ने कुराको अनुमान गनग सककने जस्थछत िैन। तसथग "फुकुओका कोरोना चतेावनी" लाई यसपछि पछन िारी 
राखखनेि। तर केही ददन यता, नयााँ संक्रममतको सङ्ख्या घट्ने क्रममा रहेको ि भने सहयोग अनुरोि गररएका खानपपनका 
व्यवसाय आददमा तलस्टर पछन कम भइरहेको ि। यो क्रम िारी रहेमा धचककत्सा सेवा प्रणालीमा पन ेभार कम हुाँदै 
िान्ि भनेर हामील ेअनुमान गरेका िौं। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 यसपछि पछन लामो समयसम्म कोरोनाको सामना गनुग बाहेक अरू कुन ै पवकल्प नभएको जस्थछतमा, लामो अवधि 
छनरन्तर व्यापारव्यवसाय बन्द अनुरोि र तत्काल नगरे पछन हुन ेकामको लाधग घर बादहर निान अनुरोि िस्ता छनयमन 
उपायहरूलाई िारी राख्न गाह्रो हुन ेहुनाले, समग्र समािमा संक्रमण छनयन्रण तथा रोकथामलाई अगाडड बढाउन ुमहत्त्वपणूग 
हुन्ि। 
 त्यसकारण सामाजिक आधथगक गछतपवधिहरू प्रछतको प्रछतबन्िलाई सकेसम्म कम गदै, संक्रमण छनयन्रण तथा रोकथाम 
गने कुरालाई पदहलो प्राथममकतामा राखी, पवगत केही ददनको संक्रमण जस्थछतको आिारमा, हालसम्म हामील ेसम्पूणग 
जिल्लावासी तथा व्यापारव्यवसाय सञ्चालकहरूलाई गदै आएका अनुरोि पववरणको समीक्षा गनुगका साथै हामी सकं्रमण 
छनयन्रण तथा रोकथाममा लाग्नुभएका व्यापारव्यवसाय सञ्चालकहरूलाई नयााँ सहयोग प्रदान गनिेौं। 
 तर यसपछिको सकं्रमण जस्थछत आददलाई छनयाली, यदद अदहले भन्दा पछन िेरै संक्रमण फैमलएर धचककत्सा सेवा 



प्रणालीलाई कायम राख्न वा सुछनजचचत गनग कदिन अवस्था आएको खण्डमा, पनुः सम्पूणग जिल्लावासी तथा व्यापारव्यवसाय 
सञ्चालकहरूलाई थप उपायहरू अपनाउनु अनुरोि गररनिे। 
 
 

1. अगस्ट 22 तारिख पछि जिल्लावासीलाई गरिने सहयोग अनुिोधको बािेमा 

सम्पूर्ण जिल्लावासीहरूलाई अनुिोध 
सत्कार गररने खानपपनका व्यवसायहरू आदद (*) को सन्दभगमा, सो व्यवसायल ेपालना गनुगपने गाइड लाइनको पालना 
नगरेका पसलहरू प्रयोग गने। पालना गरेको ि वा िैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लाधग, सकं्रमण छनयन्रण तथा 
रोकथामका उपायहरू अपनाइएको कुरा थाहा हुने जिल्लाको "संक्रमण छनयन्रण तथा रोकथाम घोषणा जस्टकर" टााँमसएको 
ि वा िैन, छनचचय गन।े 
 
 
 
 
 
 
 
 साथै, अगस्ट 8 ताररखदेखख 21 ताररखको अवधिमा छनम्न अनुरोिहरू हटाइनिे। 
・खानपपनका पाटीहरू आदद 2 घण्टा मभर गरी, आफ्टर पाटी (फेरर अन्य पसलहरूमा िाने) नगन।े 
 
*(1) नोभल इन्फ्लुएन्िा आदद पवरुद्ि पवशेष नीछत ऐन कायागन्वयनको दफा 11 को उपदफा 11 को 11 खण्डमा 
तोककएका मनोरञ्िन सुपविाहरू मध्ये, 
・सत्कार गररन ेखानपपनका व्यवसायहरू (िस्तो नाम भए तापछन ग्राहकलाई सत्कार गररन ेव्यवसायहरू) 
・मददरा िन्य पदाथग प्रदान गने खानपपनका व्यवसायहरू (बार, नाइट तलब आदद) 
・मददरा िन्य पदाथग प्रदान गने काराओके पसल 
 (2) यी बाहेकका अन्य मददरा िन्य पदाथग प्रदान गने खानपपनका व्यवसायहरू (इिाकाया आदद) 
 
केही दिन यताको सकं्रमर् जस्िछतमा आधारित सामान्य अनुिोधहरू 
केही ददन यता पवद्यालय तथा शकै्षक्षक सुपविाहरूमा तलस्टर भएको जस्थछतलाई पवचार गरी हेदाग, घर मभर हुन ेसकं्रमण 
आददबाट वदृ्िवदृ्िा िस्ता सजिल ैसंक्रमणल ेगम्भीर रूप मलन सतने व्यजततहरूमा संक्रमण नफैलाउन ेगरी, युवा पसु्ताले 
होमसयारीपूवगक कामकुरा गन े
िूलो सङ्ख्यामा खानपपनका पाटीहरू आदद गदाग, सहभागीको सङ्ख्या, िाउाँको कपिको िूलो ि, हावाको आवतिावत 
जस्थछत आदद समग्र रूपमा पवचार गरी, पूणग रूपमा संक्रमण छनयन्रण तथा रोकथामका उपायहरू अपनाउन नसककन े
अवस्थामा, त्यस्ता पाटीहरू नगन े
डे केयर सवेा सुपविा प्रयोग गदाग, तलस्टर भइरहेको जस्थछतलाई पवचार गरी, ज्वरो िस्ता लक्षणहरू भएको खण्डमा, 
त्यस्ता सुपविाहरू प्रयोग नगन े


