अञ्चलवासी समक्ष अनुरोध
जुलाई २३ ताररख
फुकुओका अञ्चल
○ हालसम्म यस अञ्चलका नव सङ्क्रममत सङ्क््यामा तीव्र गततमा वद्
ृ धध भइरहे को छ । यही
अवस्थामा सङ्क्रमण तनरन्तर फैलने र स्वास््योपचार गराउने तनकायलाई पेल्दै जाने रम
चमलरहने हो भने, पन
ु : कामकाज तथा व्यापार व्यवसाय स्थगनमा सहयोग गनप
ु ने जस्तो
गम्भीर अनुरोध गनु बाध्य हुनुपनेछ । अहहले अत्यन्त महत्वपूणु समय हो । "कुनै हालतमा
पतन यो भन्दा बढी सङ्क्रमण फैलन नहदने ", हरे क व्यक्ततको सजगता तथा व्यवहारमा तनभुर
रहे को छ ।
(1) सवुप्रथम, अञ्चलवासीलाई, " अन्य व्यक्ततलाई नसाने", " अन्य व्यक्ततबाट आफूमा नसाने ",
" आफूलाई सङ्क्रमण भएको हुनसतछ " भन्ने सोच सदै व ध्यानमा राख्नुहोस ् ।

① घरबाट बाहहर तनस्कँदा, आफ्नो स्वास््य अवस्था सवुप्रथममा, दोस्रो, आफू पुग्ने ठाउँ को
सङ्क्रमण अवस्था, प्रयोग गने घर भवनको सङ्क्रमण रोकथामका गततववधधको तनश्चय गरी,
तनस्कनु पने आवश्यकताको बारे मा तनणुय गनह
ु ोस ् ।
ववशेष गरी, हालका हदनहरूमा "ग्राहकसँगै बसेर खानावपनाको सत्कार गने भोजनालय" मा
सङ्क्रमणका समाचार धेरै सुतनन्छ । रोकथामका गततववधध पयाुप्त नगररएको भोजनालयको
प्रयोग नगनह
ु ोस ् ।
② साथै, बाहहर तनस्कने बेला "मास्क प्रयोग", "हात धुने", "अन्य व्यक्ततसँगको दरु ी", "सान
ममचु(बन्द कोठा,धेरै मान्छे को एकैठाउँ मा जमघट, हात ममलाउने वा आमलङ्क्गन गने)बाट टाढा
रहने", यी बुँदाहरूको पालना गनह
ु ोस ् ।

(2) उप्रान्त, व्यवसायीहरू समक्ष
① हरे क पेसा अनुसारको गाइड लाइनमा आधाररत भई, सङ्क्रमण रोकथामका गततववधध, ववशेष
गरी, "ग्राहकसँगै बसेर खानावपनाको सत्कार गने भोजनालय"ले अझ सशतत रोकथाम
गततववधध गनह
ु ोस ् ।
② साथै, भोजनालयमा आउने व्यक्तत वा त्यस्ता घर भवनमा आउने व्यक्ततले बुझ्ने गरी
दे खाएर राख्नुहोस ् ।

○ हाल, सङ्क्रमण हुनेमा २० वषु माधथ वा ३० वषु दे खख ४० वषु सम्मका युवायुवतीहरूले ५०%

जतत ओगटे का छन ् भने लक्षण नदे खखएका व्यक्तत अधधक रहे का छन ् । ववशेष गरी युवायुवतीहरूले,
गम्भीर लक्षण दे खापने सम्भावना रहे का वद्
ृ धवद्
ृ धा, दीघुरोगीका व्यक्तत तथा ववद्याथी जीवन
सुरु गरे का बालबामलकामा सङ्क्रमण फैलन नपाओस ् भनी यहाँ उल्लेख गररएको कुराको
इमानदारीका साथ पालना गररहदनुहोस ् भतन अपेक्षा रा्छौं । सहयोगका लाधग अनुरोध गदुछौं
।

