
"फुकुओका कोरोना चेतावनी" जारी तथा यसपछि अपनाइने उपायहरूको बारेमा 
अगस्ट 5 तारिख 

फुकुओका जिल्ला 
 
〇िुलाई 31 तारिखमा नयााँ संक्रजमतको सङ््खया अजिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी, 170 िना पुग्यो ि 
संक्रमण फैजलने क्रम िोजकएको छैन। 
 
〇साथै संक्रमण मागग अज्ञात व्यक्तिको अनुपात तथा जबिामीको बेड प्रयोगको दि, दुबै 50% नाघेको 
छ ि गम्भीि तथा मध्यम क्तथथजतको जबिामीको सङ््खया पजन बढ्दै आइििेको छ।  
 
〇यी कुिािरूलाई समग्र रूपमा जिचाि गिी, िामीले आिदेक्तख "फुकुओका कोिोना चेतािनी" िािी 
गने जनणगय गिेका छ ।ं 
 
〇यसपजछ िामी सिगप्रथम, जचजकत्सा सेिा प्रणालीको सन्दभगमा, स्वास्थ्य संथथािरूलाई जबिामीको बेड 
तयाि गने िस्ता कामिरू गनग आग्रि गनुगका साथै िामी पजन आिास जचजकत्सा सुजिधा सुजनजित गने 
कायगलाई तीव्र गजतमा अजघ बढाउाँछ ।ं 
 
〇त्यसपजछ िामी समू्पणग जिल्लािासी ि व्यापािव्यिसायीलाई नयााँ अनुिोध गछौं। 
 
〇िुलाई पजछ फुकुओका जिल्ला जभत्र 25 सुजिधा (ठाउाँ) िरूमा क्लस्टि भयो ि ती मधे्यको आधा 
"ग्रािकिरूलाई सत्काि गरिने खानजपनका व्यिसायिरू" ि "मजदिा िन्य पदाथग प्रदान गने खानजपनका 
व्यिसायिरू" जथए।  त्यसकािण यी पसलिरूमा केक्तित भई अनुिोध गरिनेछ। 
 
〇सुरुमा सामान्य अनुिोध। फुकुओका जिल्लाको ग्रािकिरूलाई सत्काि गरिने खानजपनका 
व्यिसायिरू, मजदिा िन्य पदाथग प्रदान गने खानजपनका व्यिसायिरू ि कािाओके पसलिरूले 
व्यिसाय अनुसािको गाइड लाइनको पालना गिी, संक्रमण जनयन्त्रण तथा िोकथामका उपायिरू 
अपनाइएको कुिा सबैले देखे्न गिी िाख्नुिोस्। त्यसो गदाग जिल्लाको एजककृत क्तस्टकि प्रयोग गनुगिोस्। 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇साथै ओबोन सजित अगस्ट 8 तारिखदेक्तख 21 तारिखसम्मको अिजधमा, ग्रािकिरूलाई 2 घण्टा 
जभत्र आफ्नो िेसु्टिेन्ट, पसल आजदबाट जनस्कन प्रोत्साजित गनुगिोस्। 
 
〇जनम्न अनुिोध बन्द गिी सियोग गनेबािे िो। कुल संक्रजमत सङ््खयाको 60% ििेको फुकुओका 
सििमा, अगस्ट 8 तारिखदेक्तख 21 तारिखसम्मको अिजधमा, जिशेष नीजत ऐन लागू आदेशमा तोजकए 
बमोजिम मनोिञ्जन सुजिधािरू मधे्यको, "सत्काि गरिने खानजपनका व्यिसायिरू" ि "मजदिा िन्य 
पदाथग प्रदान गने खानजपनका व्यिसायिरू ि कािाओके पसलिरू" ले व्यिसाय अनुसािको गाइड 
लाइनको पालना नगिेका िेसु्टिेन्ट, पसल आजदलाई, िामी व्यिसाय बन्द गिी सियोग गनग अनुिोध 
गछौं। 
 
〇जनम्न अनुिोध समू्पणग जिल्लािासीिरूको लाजग िो। यी िेसु्टिेन्ट, पसल आजद प्रयोग गने खण्डमा, 
गाइड लाइनको पालना नगने िेसु्टिेन्ट, पसल आजद प्रयोग नगनुगिोस्। साथै अगस्ट 8 तारिखदेक्तख 21 
तारिखसम्मको अिजधमा, गाइड लाइनको पालना गरिििेको िेसु्टिेन्ट, पसल आजद भए तापजन, 2 
घण्टा जभत्र त्यिााँबाट जनस्कनुिोस् ि आफ्टि पाटी (फेरि अन्य पसलिरूमा िाने) नगनुगिोस्। 
 
〇कुनै पजन िालतमा यो भन्दा बढी संक्रमण फैजलन जदनु हाँदैन।  "अरूलाई नसाने", " अरूबाट 
आफू संक्रजमत नहने" ि "आफूलाई संक्रमण भएको हनसक्छ" भने्न कुिा सदैि ध्यानमा िाखेि दैजनक 
िीिनमा गने गजतजिजधिरू गनुगिोस्। 
 
〇आउने जदनिरूमा पजन संक्रमण फैजलन निोजकएि, जचजकत्सा सेिा प्रणालीमा चाप बढ्ने खतिा 
क्तथथजत आएमा, िामीले अझ कडा कदमिरू चाल्नुपने हन्छ।  
 
〇समू्पणग जिल्लािासी तथा व्यापािव्यिसायीलाई सियोग गनुगहन अनुिोध गदगछ ।ं 


