
सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 

िेइवा 3 साल मे 28 तारिख (शुक्रबाि) घोषित 

आज िाष्ट्रिय सिकािको कोिोना भाइिस िोकथाम तथा ननयन्रण टास्क फोससले 

सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको म्याद थप गिेकोले फुकुओका प्रान्तमा प्रान्तको नयााँ 

कोिोना भाइिस सङ्क्रामक िोग िोकथाम तथा ननयन्रण टास्क फोसस गठन गिी फुकुओका 

प्रान्तमा पनन सङ्कटकालमा अपनाइने उपायहरूको म्याद थप गने कुिा तथा अपनाइन े

उपायहरूको षवविण ननणसय गरियो। 

म्याद थप गिेपनि सङ्कटकाल लगाइने अवधध जून 20 तारिख (आइतबाि) सम्म हुनेि। 

त्यस अवधधमा अपनाइने उपायहरूको षवविणको सन्दभसमा हालसम्मको उपायहरूलाई 

ननिन्तिता ददइनेि। 

【प्रान्तवासी महानुभावहरूलाई आग्रह】 

 

ネパール語（NP） 



〇घिबादहि नननष्ट्स्कन संयममत हुनुहोस ्ि षवशिेगरि बेलुका 8 बजेपनि यसलाई कडाइका साथ 

पालना गनुसहोस।् 

नयााँ पोजेदटभ सङ्क्रममतहरूको सङ््या ननिन्ति घट्दै आएको ि ति सष्ट्जल ैसने उच्च जोखखम 

भएको नयााँ प्रजानतको भाइिस दहजोआज सङ्क्रमण भइिहेका भाइिसमध्ये करिब 90% पुगेको 

कािण प्रािष्ट्म्भक ष्ट्स्थनतमा रिबाउण्ड हुने सम्भावनाको धचन्ता गरिएको ि। घिबादहि ननष्ट्स्कन 

लाग्दा एकनिन िोकी िाम्रिी षवचाि गनुसहोस ्ि होमसयाि हुाँदै ष्ट्जम्मेवाि व्यवहाि गनुसहुन अनुिोध 

गिौँ। 

【रेस्टुरेन्टलाई आग्रह तथा आग्रह स्स्वकारेका रेस्टुरेन्टहरूलाई प्रदान गररन ेसहयोग रकम】 

 



 

〇बदहिा खानषपन गदास हुने सङ्क्रमण िोकथाम तथा ननयन्रण गनस आग्रह नष्ट्स्वकाने 

िेस्टुिेन्टलाई हालै ननदेशन ददने गदै िौँ। 

आग्रह नष्ट्स्वकाने िेस्टुिेन्टलाई षवशिे व्यवस्था ऐनबमोष्ट्जम "आज्ञा" ददने कदम चाल्नेबािे पनन 

सोधचिहेका िौँ। सम्बष्ट्न्धत महानुभावहरूको सहयोगको लाधग अनुिोध गदसिौँ। 

【काययस्थलमा जाने आदद】 

〇 उद्यमी महानभुावहरूलाई कायसस्थलमा आउने कामदािको सङ््या 70% घटाउने लक्ष्य िाखी घिबाट 

अफफसको काम गने (टेमलवकस को) बन्दोबस्त ममलाउन ेि िुट्टी मलन बढावा ददने आदद गनुसहुन अनिुोध 

गिौँ। 

अफफसमा आउनपुने अवस्था भए पनन कामदािहरू अफफसमा आउने समय फिक-फिक बनाउन ेवा 

साइकलबाट कायसस्थलमा आउनेजस्ता माननसहरूसाँगको सम्पकस  कम गने प्रयासलाई अगाडड 

बढाउनहुोस।् 



उद्यम सचुारु गनस अत्यावश्यकबाहेक बेलकुा 8 बजेभन्दा पनिको कायसलाई ननयन्रण गनुसहोस।् 

दहजोआज व्यावसानयक केन्रमा पनन क्लस्टि फेला पिेको ि। लन्च खान ेसमयमा आिाम गने कोठा, 

लगुा फेने कोठा ि चुिोट षपउने कोठा आददमा बस्ने ठाउाँ  सने बेलामा सङ्क्रमणको जोखखम उच्च हुन्ि। यी 

ठाउाँ हरूमा सङ्क्रमण ननयन्रण उपायहरू षवस्ततृ रूपले अपनाउन अनिुोध गदसिौँ। 

 

【सङ्क्रमण स्स्थतत】 

〇यस हप्ताको नयााँ सङ्क्रममतहरूको सङ््यालाई अनघल्लो हप्ताको एउटै बािको सङ््यासाँग 

तुलना गदास गएका 13 ददन लगाताि घदटिहेको पाइन्ि ति हिेक ददनको सङ््या हेने हो भने 200 

जनाको आसपासजनतको उच्च स्तिमा िदहिहेको देखखन्ि। 

साथै मे 27 तारिखमा बेड प्रयोग दि 67.9% ि मसफकस्त बबिामीको लाधग बेडको बेड प्रयोग दि 

47.6％ भएको ि। 

【सङ्क्कटकाल हटाउने मापक】 



 

〇सङ्कटकाल हटाइनेबबष्ट्त्तकै "अब केही उपायहरू अपनाउनुपदैन" भन्न ममल्दैन बरु 

सङ्क्रमण फैलावट ननयन्रणमा आएको कुिा स्परट नहोउन्जेल सङ्क्रमणको पुनःफैलावट 

िोक्नको लाधग ननष्ट्श्चत अवधधसम्म ननयन्रणका उपायहरूलाई जािी िाखी चिणबद्ध रूपमा 

मशधथल बनाउाँ दै जानुपिस  भनेि षवचाि गदै िौँ। 

【स्वास््यलाभको लागग घरमा आराम गने सङ्क्रममतहरूको लागग सहायता】 

 



〇अदहले स्वास््यलाभको लाधग घिमा आिाम गन ेसङ्क्रममतहरूको सङ््या 2,700 जनाभन्दा 

धेिै भएको ि। ती सङ्क्रममतहरूलाई दैननक जीवन तथा धचफकत्सासम्बन्धी सहायता गरिनेि। 

प्रथमतः दैननक जीवन सहायताको लाधग ननजी व्यवसायमाफस त जून 1 तारिखदेखख खाना 

आददको ननःशुल्क षवतिण सुरु गरिनेि। स्वास््यलाभको लाधग घिमा आिाम गने 

सङ्क्रममतहरूमध्ये खानेकुिा आफै सुननष्ट्श्चत गनस गाह्रो हुन े व्यष्ट्क्तको लाधग दैननक खानाको 

परिपनूतस गन ेउदे्दश्यले रिटोटस पाउच गरिएको खानेकुिा ि क्यान फुड, सुप, स्याननटाइजिजस्ता 

सामानहरूको सेट बनाएि पठाइनेि। 

 

〇धचफकत्सा सहायताको हकमा स्वास््यलाभको लाधग घिमा आिाम गने सङ्क्रममतहरूमध्ये 

अन्तननसदहत िोग भएकाहरू आदद धचफकत्सा सेवा प्रदान गनस उच्च प्राथममकता ददनुपन ेव्यष्ट्क्त 

वा षवमशरट कािणषवना सुषवधामा बसेि स्वास््यलाभको लाधग आिाम गनस मन्जुि नगन े

व्यष्ट्क्तलाई सुषवधामा बसेि स्वास््यलाभको लाधग आिाम गन े व्यवस्थासम्बन्धी पिामशस 

दटमका नसस वा सावसजननक स्वास््य नससले सुषवधामा बसेि स्वास््यलाभको लाधग आिाम 



गनुसको फाइदाबािे आदिपूवसक बुझाई सुषवधामा प्रवेश गनस प्रोत्साहन ददनेिन।् यो प्रबन्ध पनन 

जून 1 तारिखदेखख सुरु गन ेयोजना ममलाइएको ि। 

साथै स्वास््यलाभको लाधग घिमा आिाम गने सङ्क्रममतहरू स्वास््य केन्रले सेवा प्रदान गनस 

नसक्न ेिात ि सावसजननक बबदाको ददनमा ज्विो ि थकान महसुस गनेजस्ता लक्षण देखखएको 

खण्डमा देखाउन सक्न े वा पिामशस मलन सक्ने स्थानीय ष्ट्क्लननक तथा स्वास््य संस्थाको 

जानकािी ददने समषपसत डायल सेवा सुरु गरिनेि। उक्त धचफकत्सा सेवा प्रदान गन े स्वास््य 

संस्थाको जानकािी सङ्कलन गरिसकेपनि सकेसम्म चााँड ैहटलाइन सुरु गनस चाहन्िौँ। 

सङ्कटकालमा अपनाइन ेउपायहरू िाम्रिी कायासन्वयन गिी रिबाउण्ड हुन नददईकन सङ्क्रमणको 

जोखखमलाई न्यूनीकिण गनस प्रयास गदै जानेिौँ। प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूमा पनस 

जाने कदठनाइ तथा असुषवधाको लाधग क्षमाप्राथी िौँ ि समझदािी तथा सहयोगको लाधग षवनम्र 

अनुिोध गदसिौँ। 


