मे 29 तारिख
फुकुओका जिल्ला
संकटकाल हटाइएपछि फुकुओका जिल्लाद्वािा अपनाइने उपायहरू
यो महहनाको 14 तारिखमा "संकटकाल" हटाइएपछि फुकुओका जिल्लामा संक्रमणको जथिछत

छनयन्त्रणमा िहेको दे खखएको थियो। त्यसकािण हामीले संक्रमणको छनयन्त्रण तिा िोकिाम ि थिककत्सा

सेवा प्रणाली सुछनजचित गने काययहरूका सािसािै बिथतािै सामाजिक आथियक गछतववथिहरूको थतिलाई
िढाउँ दै अछि िढ्ने समय नजिककँदै आइिहेको महसुस गिे का थियौं।

ति अवप्रल 30 तारिखदे खख संक्रममतको सङ्ख्या शन्त्
ू य िहे को ककता-क्यथ
ु यु सहिमा मे 23 तारिख

पछि संक्रममतको सङ्ख्या िहढिहे को ि। ववशेष गिी आि 26 िनामा संक्रमण पत्ता लागेकोले, यो एक

हप्तामा संक्रममतको सङ्ख्या 69 िना पुगक
े ो ि। ती मध्ये 27 िनामा संक्रमण कसिी भयो भन्त्ने कुिा

िाहा हुन नसकेको (संक्रमण मागय अज्ञात) हुनाले, ववज्ञहरूको अनुसाि, सहिमा फैमलइिहेको
सम्भावनालाई पछन नकानय नसककने कुिा िताइएको ि।

फुकुओका जिल्लाले, पुन: संक्रमण फैमलन नहदनको लाथग, तल उल्लेख गरिएका "फुकुओका कोिोना

िेतावनी" छनिायिण गिी, यी 4 संकेतहरूको आिािमा व्यापक छनणयय गिी, थिककत्सा क्षेरमा िाप िढ्ने
िोखखम भएमा, थवाथ्य संथिालाई बििामीको िेड तयाि गने िथता बििामी िाख्न सककने प्रणालीको

व्यवथिा गनय अनुिोि गनक
ुय ा सािसािै जिल्लावासी तिा व्यापािव्यवसाय सञ्िालकहरूले अपनाउनप
ु ने
उपायहरूिािे वविाि गनय सरु
ु गनेि।

यो "फुकुओका कोिोना िेतावनी" सँग दाँिेि हेदाय हालको जथिछत छनम्न अनुसाि िहे को ि।

※1 3 दिनको गतिमान औसि

・संक्रममत सङ्ख्या (3 हदनको गछतमान औसत) 3 हदन लगाताि 8 िना भन्त्दा िढी नभएको
・संक्रमण मागय अज्ञात व्यजक्तको अनुपात 3 हदन लगाताि 50% ननािेको

・अको तफय बििामीको िेडको प्रयोग दि ि गम्भीि बििामीको िेड प्रयोगको दि दि
ु ै गत एक हप्ता

10 प्रछतशत वा सोभन्त्दा कम

हाल यथतो जथिछत िहे को हुनाले जिल्लाव्यापी रूपमा थिककत्सा सेवा प्रणाली सछु नजचित गने काययको

तयािी गने थतिमा पुगेको िै न। हामीसँग पयायप्त क्षमता ि।

यद्यवप भववष्यमा आउने जथिछत अनुसाि गम्भीि अवथिा सि
ृ ना हुने कुिा पछन अनुमान गनय

सककन्त्ि। त्यसकािण अहहलेसम्मको प्रयासलाई खेि िान नहदनको लाथग, यो ककता-क्यथ
ु यु सहिमा
फैमलएको संक्रमण जिल्लाभरि फैमलएि आउन सक्ने संक्रमणको दोस्रो िाललाई कुनै पछन हालतमा
िोक्नु आवचयक ि।

यी कुिाहरूलाई मध्यनिि गदै , ककता-क्युथयु सहिको संक्रमण जथिछतको ववथतत
ृ ववविणको ववचलेषण

गिी, बिथतािै सामाजिक आथियक गछतववथिहरूलाई अछि िढाउँ दै ै,ै हाल आपनाइिहेको उपायहरूको
समीक्षा गिी, छनम्न उपायहरू अपनाउने छनणयय गरिएको ि।
(1)ववशेष कामको लाथग िाहेक िि िाहहि निानेिािे
①ककता-क्यथ
ु यु सहि िाहेकका ठाउँ हरूमा िसोिास गने व्यजक्तहरूको लाथग

अनावचयक तिा तत्काल नगिे पछन हुने कामको लाथग िि िाहहि निान गरिएको अनुिोि हटाइएको

ि।

अको जिल्लामा िान सम्भव ि ति िन
ू 18 तारिखसम्मको अवथिमा होक्काइदो जिल्ला, साइतामा

जिल्ला, थििा जिल्ला, टोक्यो जिल्ला ि खानागावा जिल्लामा िानेिािे होमसयािीपव
य छनणयय गनप
ू क
ुय नेि।

सािै केही समयको लाथग जिल्ला िाहहि िानु पिे मा, त्यस क्षेरको संक्रमण जथिछतिािे सोिवविाि गिी
होमसयािीपूवक
य छनणयय गनप
ुय नेि।

सािै िि िाहहि छनथकने िेला पूणय रूपमा संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू अपनाउनुहोस ्।

यसका सािसािै पयायप्त संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू नअपनाइएका ठाउँ हरूमा
निानुहोस ्।
②ककता-क्यथ
ु यु सहिमा िसोिास गने व्यजक्तहरूको लाथग

केही समयको लाथग जिल्ला मभर होस ् वा जिल्ला िाहहि, अनावचयक तिा तत्काल नगिे पछन हुने

कामको लाथग िि िाहहि नछनथकनुहोस ्।

(2)समािोह (इभेन्त्ट आहद) को आयोिनािािे
①ककता-क्यथ
ु यु सहि िाहेकका क्षेरहरू

छनम्न कुिाहरूलाई नििअन्त्दाि गिी आयोिना गनप
ुय नेि सािै आयोिना गने िेला पूणय रूपमा

संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू अपनाउनप
ु नेि। िोखखम अनस
ु ािको व्यवथिा नममलेको
खण्डमा, आयोिकले काययक्रम िद्द वा पछि साने िथता उपायहरू अपनाउनप
ु नेि।

②ककता-क्यथ
ु यु सहि मभर

िून 18 तारिखसम्म काययक्रमहरू आयोिना नगनह
ुय ोस ्

(3)भवन ि सवु विाहरू िन्त्द गनेिािे

①ककता-क्यथ
ु यु सहि िाहेकका क्षेरहरू

हालसम्म िन्त्द गनय गरिएको अनुिोि हटाइएको ि।

भवन ि सवु विाहरू खोल्ने खण्डमा, सम्पूणय भवन ि सुवविाहरूमा "िािै छति खाली ठाउँ िोडेि मेि

िाख्ने", "नयाँ ग्राहक मभत्र्याउनु अगाडड उथित ढं गमा छनसंक्रमण ि सिसफाइ गने" िथता भवन ि

सुवविाको प्रकृछत अनुसाि छनजचित ि पूणय रूपमा संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू
अपनाउनप
ु नेि।

ववशेष गिी दे शव्यापी रूपमा क्लथटि भएको भवन ि सवु विाहरूमा सछु नजचित ढं गमा संक्रमण

छनयन्त्रण तिा िोकिामका उपायहरू अपनाउनप
ु नेि।

यसपछि क्लथटि भएमा, िन
ु ककमसमको भवन ि सुवविामा क्लथटि भयो त्यथतै ककमसमका भवन

ि सुवविाहरूलाई पन
ु : िन्त्द गनय अनुिोि गने आहदिािे वविाि गरिनेि।
②ककता-क्यथ
ु यु सहि मभर

हालसम्म दे शव्यापी रूपमा क्लथटि भई, ववशेष रूपमा उच्ि िोखखम भएका ग्राहकहरूलाई सत्काि

गरिने खानवपनका व्यवसाय ि लाइभ हाउसहरूलाई िन
ू 18 तारिखसम्म िन्त्द गिी सहयोग गनय
अनुिोि गरिनेि। (ककता-क्युथयु सहिको संक्रमण जथिछतको ववथतत
ृ ववविणको ववचलेषण गिी,
त्यसको नछतिा प्रथट भएको खण्डमा तोककएको म्याद िोट्याउन पछन सककन्त्ि)

※ग्राहकहरूलाई सत्काि गरिने खानवपनका व्यवसाय भन्त्नाले क्याब्रे, नाइट क्लि, होथटे स िाि, िाि,
पि िथता नाम भएका व्यवसाय मार नभईकन, ग्राहकहरूलाई सत्काि गरिने सिै व्यवसायहरूलाई
पछन िन्त्द गनय अनुिोि गरिन सक्ि।

※ककता-क्यथ
ु यु क्षेरको जिल्लाद्वािा सञ्िामलत ववद्यालयहरूमा िन
ू 1 तारिखदे खख 1 हप्ता िछतको

अवथिमा तोककएको ववद्यािीहरू मार ववद्यालयमा िाने ववथिको कायायन्त्वयन गरिनेि। नगिपामलका
वा गाउँ पामलकाद्वािा सञ्िालन गरिने ववद्यालय तिा छनिी ववद्यालयहरूको सन्त्दभयमा, जिल्लाद्वािा
सञ्िामलत ववद्यालयको ववथि हे िी थिापनाकतायद्वािा छनिायिण गरिनेि।

(4)काययथिलमा िाने-आउने आहदिािे
ििमा िसेि अकफसको काम गने (टे लेवकय), काम सुरु ि समाप्त समय परिवतयन गने, साइकलमा

काययथिलमा िाने आहद गिी अरूलाई भेट्ने अवसिहरू कम गनह
ुय ोस ्।
(5)नयाँ िीवनशैलीको कायायन्त्वयन

छनिन्त्ति संक्रमण छनयन्त्रण तिा िोकिामका तीन आिािहरू, "शािीरिक दिू ी कायम िाख्ने", "माथक

लगाउने", "हात िुने" िथता संक्रमण फैमलनिाट िोक्न सककने "नयाँ िीवनशैली" को कायायन्त्वयन
गनप
ुय नेि।

(6)थवाथ्य संथिा आहदिाट पिामशय मलनेिािे
1～3 मध्येको कुनै एकमा पने खण्डमा, "ववदे शिाट िापानमा फकेि आएको व्यजक्त ि सम्पकयमा

आएको व्यजक्तको लाथग पिामशय केन्त्र" िाट पिामशय मलनह
ु ोस ्।

① सास फेनय गाह्रो (चवासप्रचवासमा समथया), िेथकन शिीि िाकेि आलथय (िकान महसुस), उच्ि
ज्विो िथता गम्भीि लक्षणहरू मध्ये कुनै एक भएको खण्डमा

② िोगले छिटै गम्भीि रूप मलन सक्ने व्यजक्त वा गभयवती महहलालाई ज्विो, खोकी िथता तुलनात्मक
हहसािमा हलक
ु ा रुिाका लक्षणहरू भएको खण्डमा

③माथि उजल्लखखत व्यजक्त िाहेकका व्यजक्तहरूमा लगाताि तुलनात्मक हहसािमा हलुका रुिाका
लक्षणहरू दे खखइिहे को खण्डमा

ज्विो, खोकी िथता रुिाका लक्षणहरू भएको कािण सिैँ िँिाउने थिककत्सकलाई दे खाउन िाने िेला,
मसिै नगईकन, अछनवायय रूपमा िानु अगाडड फोन गिी पिामशय मलनुहोस ्।
आउने हदनहरूमा भ्याजक्सन वा औषथिको ववकास भई, सामूहहक भाइिससँग लड्ने क्षमता प्राप्त

नभएसम्म नोभल कोिोना भाइिस (कोमभड 19) को सामना गदै दै छनक िीवन बिताउनुपने हुन्त्ि। यो

लडाइँलाई जित्ने वा नजित्ने भन्त्ने कुिा प्रत्येक जिल्लावासीको सिेतता ि जिल्लावासीले गने कामकुिामा
भि पने हुनाले, पन
ु : थिानीय शजक्त ि एकताको आवचयक पदयि।

िसलाई पछन संक्रमण हुन सक्ि ि िसले पछन अरूलाई सानय सक्ि।

आफू थवयम ्, परिवाि, विपिका मान्त्िे हरू, क्षेर तिा समािको लाथग, सिेत िहन नबिसीकन संक्रमण

फैमलनिाट िोक्न सककने "नयाँ िीवनशैली" को कायायन्त्वयन तिा पूणय रूपमा संक्रमण छनयन्त्रण तिा
िोकिामका उपायहरू व्यवहारिक रूपमा अपनाउनुहुन अनिु ोि गदय िौं।

सािै ककता-क्यथ
ु यु सहिमा फैमलएको संक्रमणसँगै थिन्त्ता ि पव
ू ायग्रहको कािण संक्रममत वा संक्रममतको

परिवाि, उपिािमा लाथगिहेका थवाथ्यकमीहरू आहदको छनन्त्दा वा हे प्ने, थगज्याउने, भेदभावपूणय व्यवहाि
गने िथता पन
ु : मानव अथिकाि उल्लङ्खिन हुने थिन्त्ता िहे को ि।

पव
ू ायग्रह वा भेदभावपूणय व्यवहािलाई कुनै पछन हालतमा थवीकायय हुनेिैन। सम्पण
ू य जिल्लावासीलाई

यथता कुिाहरूमा कदावप सामेल नभईकन, सही िानकािीको आिािमा आत्मसंयम भई कामकुिा गनय
अनुिोि गदय िौं।

