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फु कु ओका प्रान्तको आफ्नै नयााँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा ननयन्रणका उपायहरूबारे
2021 साल मे 3 ताररख (सोमबार)

दुई ददनअनि फु कु ओका प्रान्तले नननिमुरा आर्थिक पुनरुत्थान मन्रीलाई फु कु ओका प्रान्तमा "सङ्क्रमण फै लावट रोकथाम
तथा ननयन्रण आददका महत्त्वपूणि उपायहरू" लागू गनि आग्रह गर्यो। अनहले रानिय सरकारनसत यी उपायहरू लागू
गने सहर तथा गाउाँ हरू र लागू गने अवनिबारे नवचारनवमिि गरराँ दै छ। यो आग्रह गररएको बेला नननिमुरा मन्रीले
"फु कु ओका प्रान्तको सङ्क्रमण नथथनतबारे हामी खतराको भावना साझा गरे र महसुस गदै छ ।ाँ प्रान्तले गरे को आग्रहको
सन्दभिमा लचकदार ढङ्क्गमा प्रभावकारी कदम चानलनेछ" भन्ने जवाफ ददनुभएकोले हाम्रो तफि बाट पनन सक्दो चााँडो
ननिािरण गनि अनुरोि गर्य ।ाँ
तथानप "सङ्क्रमण फै लावट रोकथाम तथा ननयन्रण आददका महत्त्वपूणि उपायहरू" लागू गने ननणिय गदािसम्म एउटा
नननित समय लाग्ने सम्भावना छ। अनन फु कु ओका प्रान्तको तत्कालकै सङ्क्रमण नथथनत मध्यनजर गरे र "सङ्क्रमण फै लावट
रोकथाम तथा ननयन्रण आददका महत्त्वपूणि उपायहरू" भन्ने कडा उपाय अपनाउनु आवश्यक छ भनी ननणिय गररएको
कारण प्रारनम्भक नथथनतमा कदम चाली सङ्क्रमण फै नलन नददन ननयन्रण गनुि आवश्यक छ भनेर नवचार गदै छ ।ाँ
त्यसैले सरकारले उक्त मानमलामा ननणिय गनुभ
ि न्दा पनहले फु कु ओका प्रान्तले "सङ्क्रमण फै लावट रोकथाम तथा ननयन्रण
आददका महत्त्वपूणि उपायहरू" जथतो आफ्नै उपायहरू कायािन्वयन गने कदम चनलहालेको छ।
प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूको समझ तथा सहयोगको लानग नवनम्र अनुरोि गदिछ ।ाँ

〇प्रान्तवासीका महानुभावहरूलाई ददनको समयमा समेत अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा िरबानहर ननननथकन
संयनमत हुन, सङ्क्कटकाल लगाएको क्षेर र फु कु ओका प्रान्तनभर भए पनन सङ्क्रमण बदढरहेको क्षेरमा अनावश्यक रूपमा
जाने आउने नगनि संयनमत हुन अनुरोि गछछ।ाँ
अरू माननसहरूसाँगै खाननपन गदाि बानहर पसलमा र िरमा पनन थोरै सङ्क््यामा अनन दुई िण्टासम्म मार सीनमत
गनि अनुरोि गछछ।ाँ कु राकानी गदाि माथक लगाउनुहोस् र ठू लो थवरले नबोल्नुहोस्। रे थटु रेन्टहरूलाई व्यापार समयमा पररवतिन
गनि आग्रह गररनेछ। पसल बन्द भएपनछ व्यथै रे थटु रेन्टहरूमा नआउनुहोस् र बाटो वा पाकि मा समूहमै खाननपन गदाि
सङ्क्रमण जोनखन उच्च हुनाले यथतो व्यवहार पनन नगनुह
ि ोस्।

〇रे थटुरेन्ट सञ्चालन गने महानुभावहरूलाई अनुरोि छ। फु कु ओका सहर तथा कु रुमे सहरका रे थटु रेन्टहरूलाई अनहले व्यापार

गने समय "बेलुका 9 बजेसम्म"-मा छोट्याउन अनुरोि गररएको छ। तर मे ５ ताररख (नबहीबार) देनख मे 19 ताररख
(बुिबार) सम्मको अवनिमा अझै 1 िण्टा िटाएर "बेलुका 8 बजेसम्म" बनाइनेछ। मादक पदाथि नबरी-नवतरण नबहान
11 बजेदने ख अडिर थटप बेलुका 7 बजेसम्म अथाित् पसल बन्द गने समयभन्दा 1 िण्टाअगानडसम्म हुनेछ।
फु कु ओका तथा कु रुमे सहरबाहेकका प्रान्तनभरका अरू क्षेरहरूमा पनन आजकाल अनल-अनल गदै सङ्क्रमण फै ललाँदै गएकोले
यो नथथनत अब कथतो हुनेछ भनी अनुमान लगाउन पनन नसदकने करठन पररनथथनतमा रहेको छ। त्यसैले फु कु ओका सहर
तथा कु रुमे सहरबाहेक प्रान्तनभरका सम्पूणि सहर तथा गाउाँ हरूमा भएका रे थटु रेन्टहरूलाई पनन व्यापार समय नबहान
5 बजेदने ख बेलुका 9 बजेसम्म, मादक पदाथि नबरी-नवतरण नबहान 11 बजेदने ख अडिर थटप बेलुका 8 बजेसम्म बनाउन
अनुरोि गररएको छ।

〇उक्त अनुरोि नथवकारे का रे थटु रेन्टका महानुभावहरूलाई सहयोग रकम भुक्तानी गररनेछ। फु कु ओका सहर तथा कु रुमे
सहरको क्षेरमा नबरी रकमअनुसार प्रनतददन 30,000 देनख 100,000 येन भुक्तानी गररनेछ।
अन्य सहर तथा गाउाँ को क्षेरमा प्रनतददन 25,000 देनख 75,000 येन भुक्तानी गररनेछ।
ठू लठू ला कम्पनीलाई भने प्रान्तभरर एउटै रकम हुनेछ र नबरी रकममा भएको ह्रास रकमअनुसार प्रनतददन अनिकतम

200,000 येन भुक्तानी गररनेछ।
साथै "नहरु-काराओके (ददउाँ सोको समयमा काराओके सुनविा प्रदान गने)" पसलप्रनत क्लथटरनवरुद्ध प्रनतकारात्मक
उपायको रूपमा काराओके -बक्सबाहेक काराओके क्याफे र ददउाँ सोको स्नाकजथता पसलमा काराओके सुनविा प्रयोग नगनि
संयनमत हुन अनुरोि गछछ।ाँ

〇िेरै ग्राहक आउने सुनविा सञ्चालन गने महानुभावहरूलाई अनुरोि छ। अत्यावश्यकबाहेक अनावश्यक रूपमा िरबानहर
ननननथकन संयनमत हुन प्रान्तवासीलाई गररएको आग्रहलाई पूणि रूपले पालन गरून् र माननसहरू सुनविाहरूमा जम्मा
भई खाननपनसमेत गनि नपुगून् भनी ननयन्रण गने उद्देश्यले रे थटु रेन्टबाहेक अरू सुनविाहरू खासगरर िेरै ग्राहक आउने
ठू लठू ला सुनविाहरूलाई पनन व्यापार समय छोट्याउने र भवनमा प्रवेि गराउने माननसहरूको सङ्क््या िटाउनेजथता
उपायहरू अपनाएर सहयोग गनुिहुन अनुरोि गदिछ ।ाँ नाचिर, चलनचर िर, प्रदििनी हल र 1,000 ㎡ भन्दा ठू ला
व्यापार-व्यवसाय सुनविा, व्यायाम तथा मनोरञ्जन सुनविा, सङ्क्ग्रहालय तथा कला सङ्क्ग्रहालय आददको हकमा भने
फु कु ओका सहर तथा कु रुमे सहरनथथत सुनविाहरूलाई व्यापार समय बेलुका 8 बजेसम्म बनाउन र तीबाहेक अन्य सहर
तथा गाउाँ हरूमा भने बेलुका 9 बजेसम्म बनाउन अनुरोि गदिछ ।ाँ

〇इभेन्टहरूमा अटाउने माननसहरूको सङ्क््याको अनिकतम सीमा अनहले 10,000 जना भनेर तोदकएको छ तर मे
6 ताररख (नबहीबार) देनख मे 19 ताररख (बुिबार) सम्म यस सीमालाई 5,000 जना बनाइनेछ। यद्यनप इभेन्टमा
आउनेहरूले चको आवाजले जयजयकार गने र ह सला बढाउन नचच्याउने सम्भावना छ भने त्यस सङ्क््यालाई 5,000
वा इभेन्टमा अटाउने माननसहरूको सङ्क््याको 50% मध्ये कु नै एउटा कम सङ्क््यामा सीनमत पानि अनुरोि गदिछ ।ाँ

〇यसपानल अपनाइने उपायहरू मे 19 ताररख (बुिबार) सम्म लागू गररने भननए तापनन रानिय सरकारले "सङ्क्रमण
फै लावट रोकथाम तथा ननयन्रण आददका महत्त्वपूणि उपायहरू" लागू गररएको खण्डमा फे रर ती उपायहरूमा लागू गररने
नववरणहरू र लागू गने अवनि ननिािरण गररनेछ।

〇फु कु ओका प्रान्त नचदकत्सा सेवा प्रदान प्रणालीलाई सुदढृ ीकरण गनि लानगपरे को छ। आज 19 वटा थप बेड सुनननित
गरी सङ्क्रनमतहरूको उपचार गनि प्रयोग गररने बेडको सङ्क््या जम्मा 940 वटा भएको छ। तीमध्ये नसदकथत नबरामीको
लानग 4 वटा बेड थपेर जम्मा 136 वटा बनाइएको छ। साथै थवाथ्यलाभ गनि बस्ने आवास सुनविाको बन्दोबथतको सन्दभिमा
मे 7 ताररख (िुरबार) देनख दकताक्युथयु सहरमा एउटा सुनविा सुरु हुनेछ। यस सुनविाका कोठाहरू थपेर जम्मा 1,538
वटा बनाइनेछ। फु कु ओका सहरमा र कु रुमे सहरमा भएका दुई वटा आवास सुनविा थवाथ्यलाभको लानग प्रयोग गनि समायोजन

अगानड बढाउनेछ ।ाँ यी सुनविा खुल्यो भने लगभग 1,900 वटा कोठा सुनननित हुनेछ।
प्रान्तवासी तथा उद्यमी महानुभावहरूमा पनि जाने करठनाइ तथा असुनविाको लानग हामी मनैदने ख क्षमाप्राथी छ ।ाँ
तर नयााँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको थप फै लावट जसरी भए पनन रोक्न सबै जनाको समझदारी तथा सहयोगको लानग
नवनम्र अनुरोि गदिछ ।ाँ
ाँ हाम्रो
प्रान्तवासीका महानुभावहरू, नयााँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अबउप्रान्त कथतो हुनेछ भन्ने कु रा अनहलेको तपाईव्यवहारमा ननभिर छ। तत्कालकै हाम्रो व्यवहारले 10 ददनपनछ वा दुई हप्तापनछ फु कु ओका प्रान्तको अवथथा कथतो हुनेछ
ाँ ा नप्रय जनहरूको ज्यान
भन्ने कु रामा ठू लो असर पाछि। त्यसकारण कृ पया प्रान्तवासी महानुभावहरू, तपाई ाँ र तपाईक
ाँ हामी आफै होनसयार हुन र नजम्मेवार व्यवहार गनि हार्दिक अनुरोि गदिछ ।ाँ
बचाउनको नननम्त तपाई-

