ネパール語（NP）

भविष्यको सङ्क्रमण स्थिविअनुसार अपनाइने उपायहरू

फुकुओका कोरोना चेिािनीको समीक्षा

वचवकत्सा संथिालाई विरामीको िेड ियार पानन अनुरोध गने मापदण्डको रूपमा "फुकुओका
कोरोना चेिािनी" वनधान रण गररएको वियो। िर अि यसलाई प्रान्तिासी ििा उद्यमीलाई सहयोगको
अनुरोध गने मापदण्डको रूपमा व्यिस्थिि पारी सङ्क्रमण स्थिविअनुसार "फुकुओका कोरोना
चेिािनी" र "फुकुओका कोरोना विशेष चेिािनी" गरी दु ई चरणको िनाइनेछ।
सङ्क्रमण फैवलिँदै गएको िेला र सङ्क्रमण वनयन्त्रण भएको िेला गरी दु ई भागमा विभाजन गरे र
थिापना गरी चौिो लहरको पररणाम र भे ररयन्टको असरलाई मध्यनजर गदै प्रत्येक चरण लागू गने
मापकलाई रावरिय सरकारको चरण वनधान रण सूचकाङ्कको मानभन्दा कडा मान िनाइनेछ।

सङ्क्रमण फैवलिँदै गएको िे ला

ネパール語（NP）

※ ① दे स्ि ③को प्रत्येक सूचकाङ्कलाई मध्यनजर गदै "ध्यान वदनु पने विषय"-को अिथिा पवन विचार पुर्याई नगरपावलका िा गाउिँ पावलका ििा विज्ञहरूको राय पवन
सन्दभन को लावग विचार गरे र सम्बस्िि कुराहरू समग्र रूपमा जािँ च गरी चेिािनी जारी गने या नगने भने र वनणनय गररने छ।
※ "फुकुओका कोरोना चेिािनी" जारी गरे पवछ फुकुओका प्रान्तले सङ्क्रमण फैलािि रोकिाम ििा वनयन्त्रण आवदका महत्त्वपूणन उपायहरू लागू गने िारे रावरिय
सरकारवसि विचारविमशन सुरु गरी चरण Ⅲ िरािरको स्तर (नोि 1) पुग्नासाि उक्त उपायहरू लागू गनन रावरिय सरकारलाई आग्रह गने छ।
※ "फुकुओका कोरोना विशे ष चेिािनी" जारी गरे पवछ फुकुओका प्रान्तले सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू लागू गने िारे रावरिय सरकारवसि विचारविमशन गरी चरण IV
िरािरको स्तर (नोि 2) पुग्नासाि उक्त उपायहरू लागू गनन रावरिय सरकारलाई आग्रह गने छ।

सङ्क्रमण फैवलिँदै गएको िेला
मुख्य सूचकाङ्क
रावरिय सरकारले चरण वनधान रण गदान
प्रयोग गररने सू चकाङ्कहरू

① िप पोजेविभ सङ्क्रवमिहरूको
सङ्क्ख्या

② अस्पिालको िे ड प्रयोग दर

③ वसवकस्त विरामीको लावग िे डको
िे ड प्रयोग दर

※ ध्यान वदनुपने विषय

फुकुओका कोरोना चेिािनी जारी गने मापक
चरण Ⅲ िरािर हुनु भन्दा पवहले

फुकुओका कोरोना विशे ष चेिािनी जारी गने मापक
चरण IV िरािर हुनु भन्दा पवहले

7 वदने चल्ती औसि (नोि 3)-को िढ् दो रम वनरन्तर
हुनुका सािै 3 वदने चल्ती औसि (नोि 3) िढे र 100
जना/वदनभन्दा धेरै हुने

7 वदने चल्ती औसिको िढ् दो रम वनरन्तर हुनुका सािै
3 वदने चल्ती औसि 180 जना/वदनभन्दा धेरै हुने

15％ िा सोभन्दा िढी
(कररि 210～220 जना)

30％ िा सोभन्दा िढी
(कररि 420～440 जना)

10% िा सोभन्दा िढी
(कररि 20 जना)

20% िा सोभन्दा िढी
(कररि 40 जना)

 भे ररयन्ट पोजेविभ सङ्क्रवमिहरूको अनुपाि िढ् ने रममा छ
 फुकुओका प्रान्तिावहरिाि वभत्र्याउने मान्छे को सङ्क्ख्या िढ् ने
रममा छ

 भे ररयन्ट पोजेविभ सङ्क्रवमिहरूको अनुपाि िढ् ने रममा छ

नोि 1) 7 वदने चल्ती औसि 109 जना/वदन िा सोभन्दा धेरै, अस्पिालको िेड प्रयोग दर 20％ िा सोभन्दा धेरै आवद
नोि 2) 7 वदने चल्ती औसि 182 जना/वदन िा सोभन्दा धेरै, अस्पिालको िेड प्रयोग दर 50％ िा सोभन्दा धेरै आवद
नोि 3) पवछल्लो एक सािाको (3 वदनको) िप पोजेविभ सङ्क्रवमिहरूको कुल सङ्क्ख्यालाई 7 (3) ले भाग गरे र आउने सङ्क्ख्या। 3 वदने चल्ती औसिले 7 वदनेभन्दा वछट्टै सङ्क्रमण फैलाििको लक्षण दे िाउिँ छ।

सङ्क्रमण वनयन्त्रण भएको िेला

ネパール語（NP）

※① दे स्ि ③को प्रत्येक सूचकाङ्कलाई मध्यनजर गदै "ध्यान वदनु पने विषय"-को अिथिा पवन विचार पुयान ई नगरपावलका िा गाउिँ पावलका ििा विज्ञहरूको राय पवन
सन्दभन को लावग विचार गरे र सम्बस्िि कुराहरू समग्र रूपमा जािँ च गरी रावरिय सरकारलाई सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू (सङ्क्रमण फैलािि रोकिाम ििा
वनयन्त्रण आवदका महत्त्वपूणन उपायहरू) हिाउन आग्रह गने वनणनय गररने छ।
※सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू (सङ्क्रमण फैलािि रोकिाम ििा वनयन्त्रण आवदका महत्त्वपूणन उपायहरू) हिाइिँ दा जारी भइरहे को "फुकुओका कोरोना विशे ष
चेिािनी" ("फुकुओका कोरोना चेिािनी") पवन एकै सािमा रद्द गररने छ।

सङ्क्रमण वनयन्त्रण भएको िेला

मुख्य सूचकाङ्क
रावरिय सरकारले चरण वनधान रण गदान
प्रयोग गररने सू चकाङ्कहरू

① िप पोजेविभ सङ्क्रवमिहरूको
सङ्क्ख्या

② अस्पिालको िे ड प्रयोग दर

③ वसवकस्त विरामीको लावग िे डको
िे ड प्रयोग दर

※ ध्यान वदनुपने विषय

फुकुओका कोरोना चेिािनी हिाउने मापक

(सङ्क्रमण फैलािि रोकिाम ििा वनयन्त्रण आवदका महत्त्वपूणन
उपायहरू हिाउने आग्रह गननको लावग जािँवचने मापक)

चरण Ⅱ िरािर िा सोभन्दा कम (नोि 2) भएपवछ

7 वदने चल्ती औसि (नोि 3) को घि् दो रम वनरन्तर
हुनुका सािै 7 वदने चल्ती औसि 35 जना/वदन भन्दा
कम हुने

फुकुओका कोरोना विशे ष चेिािनी हिाउने मापक

(सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू हिाउन आग्रह गननको लावग जािँवचने मापक)

चरण Ⅲ िरािर िा सोभन्दा कम (नोि 1) भएपवछ

7 वदने चल्ती औसिको घि् दो रम वनरन्तर हुनुका सािै
7 वदने चल्ती औसि 100 जना/वदन भन्दा कम हुने

20％ भन्दा कम
(कररि 280～300 जना)

50％ भन्दा कम
(कररि 700～740 जना)

15％ भन्दा कम
(कररि 30 जना)

30％ भन्दा कम
(कररि 60 जना)

 नयािँ भे ररयन्टको प्रिृ वि

नोि 1) 7 वदने चल्ती औसि 182 जना/वदनभन्दा कम, अस्पिालको िेड प्रयोग दर 50％ भन्दा कम आवद
नोि 2) 7 वदने चल्ती औसि 109 जना/वदनभन्दा कम, अस्पिालको िेड प्रयोग दर 20％ भन्दा कम आवद
नोि 3) पवछल्लो एक सािाको िप पोजेविभ सङ्क्रवमिहरूको कुल सङ्क्ख्यालाई 7 ले भाग गरे र आउने सङ्क्ख्या।

 नयािँ भे ररयन्टको प्रिृ वि

विगिमा सङ्क्रमण फैवलिँदै गएको िेला गररएका आग्रहहरूका उदाहरणहरू

ネパール語（NP）

※रावरिय सरकारले वदएको पवछल्लो आधारभूि प्रविकारात्मक नीवि ििा सम्बस्िि सूचनािमोवजम फुकुओका प्रान्तले प्रान्तिासी ििा उद्यमीलाई गररने
आग्रहको वििरण वमलाएको छ। भविष्यमा गररने आग्रहको वििरण पररििनन गररने सम्भािना छ।
※सङ्क्रमण िीव्र गविमा फैवलएको िेला आवदमा सङ्क्रमण रोकिामका उपायहरू चरणिद्ध रूपमा हिाउिँ दै जान नपाउने अिथिा पवन हुन सक्छ।

फुकुओका कोरोना चेिािनी
मुख्य आग्रहहरू

प्रान्तिासीलाई गररएको
आग्रह

फुकुओका प्रान्त आफैले आग्रह
गने उपायहरू

सङ्क्रमण फैलािि रोकिाम
ििा वनयन्त्रण आवदका महत्त्वपूणन
उपायहरू

फुकुओका कोरोना विशेष चेिािनी
सङ्क्रमण फैलािि
रोकिाम ििा
वनयन्त्रण आवदका
महत्त्वपूणन उपायहरू

सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू

• वदनको समयमा समे ि अत्यािश्यक कामिाहे क अनािश्यक रूपमा घरिावहर
नवनस्िन संयवमि हुने (विशेषगरर िेलुका 9 िजेपवछ अझै )

• वदनको समयमा समे ि अत्यािश्यक कामिाहे क अनािश्यक रूपमा
घरिावहर नवनस्िन संयवमि हुने (विशेषगरर िेलुका 8 िजेपवछ अझै)

• अत्यािश्यकिाहे क अनािश्यक रूपमा एउिा प्रान्तिाि अको प्रान्तमा यात्रा
नगने
• िासगरर सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू आवद लागू गररएका प्रान्तहरूमा
सकेसम्म नजाने र िी प्रान्तहरूिाि नआउने

• एउिा प्रान्तिाि अको प्रान्तमा सकेसम्म यात्रा नगने

• पसल िन्द गने (निोल्ने )・व्यापार समय
छोट्याउने अनु रोध नस्िकारे का रे स्टु रेन्टहरू
प्रयोग नगनन संयवमि हुने

• व्यापार समय छोट्याउने अनु रोध नस्िकारे का रे स्टु रेन्टहरू प्रयोग नगनन संयवमि हुने

• िषन-अन्तका पािी, िागि र विदाइ पािी, आमािुिालाई भेि्न घर जाने जस्ता
हरे क िषन गररने आिवधक कायनरमहरू सकेसम्म नगने

•

िषन-अन्तका पािी, िागि र विदाइ पािी, आमािुिालाई भेि्न घर
जाने जस्ता हरे क िषन गररने आिवधक कायनरमहरू नगनन संयवमि हुने

• िािो िा पाकनमा समू हमै िानवपन गने जस्ता सङ्क्रमण जोस्िम उच्च पाने व्यिहार नगनन संयवमि हुने

फुकुओका कोरोना चेिािनी
मुख्य आग्रहहरू

फुकुओका कोरोना विशे ष चे िािनी

रे स्टु रेन्ट

फुकुओका प्रान्त आफैले आग्रह
गने उपायहरू

सङ्क्रमण फैलािि रोकिाम
ििा वनयन्त्रण आवदका महत्त्वपूणन
उपायहरू

सङ्क्रमण फैलािि
रोकिाम ििा वनयन्त्रण
आवदका महत्त्वपूणन
उपायहरू

• िेलुका 9 िजेसम्ममा व्यापार समय छोट्याउने
(मादक पदािन विरी-वििरण गनन छु ि)

• िेलुका 8 िजे अििा िेलुका 9 िजेसम्ममा
व्यापार समय छोट्याउने
(मादक पदािन विरी-वििरण प्रमाणीकरण प्राप्त
पसल आवदलाई मात्र सीवमि)

• िे लुका 8 िजेसम्ममा व्यापार
समय छोट्याउने
(मादक पदािन विरी-वििरण
प्रमाणीकरण प्राप्त पसल
आवदलाई मात्र सीवमि)

• काराओके सु विधाको प्रयोग नगनन सं यवमि हुने (काराओके िक्सिाहे क)

धे रै ग्राहक आउने
सुविधा

प्रान्तद्वारा सञ्चावलि
सुविधा

• िे लुका 9 िजेसम्ममा व्यापार
समय छोट्याउन आह्वान

• िेलुका 8 िजे अििा िेलुका 9
िजेसम्ममा व्यापार समय छोट्याउने

(इभे न्ट सम्पन्न हुने िेला िेलुका 9 िजेसम्म)

• िेलुका 8 िजेसम्ममा
व्यापार समय छोट्याउने
(इभे न्ट सम्पन्न हुने िेला
िेलुका 9 िजेसम्म)

सङ्किकालमा अपनाइने उपायहरू

• पसल िन्द गने (निोल्ने ) अििा िेलुका 8
िजेसम्ममा व्यापार समय छोट्याउने
(मादक पदािन विरी-वििरण गनन वनषेध)
• काराओके सुविधाको सेिा प्रदान गनन वनषेध
(काराओके िक्ससवहि)

• शवनिार र आइििार ठूला व्यापार-व्यिसाय सुविधा
आवद िन्द गने
• िेलुका 8 िजेसम्ममा व्यापार समय छोट्याउने
(इभेन्ट सम्पन्न हुने िेला िेलुका 9 िजे सम्म)

• सुविधामा प्रिेश गनन मावनसहरूको समायोजन र मागनदशनन गनन पूणन प्रयास गने
• िेलुका 9 िजेसम्ममा व्यापार समय छोट्याउने

• िेलुका 8 िजे अििा िेलुका 9 िजेसम्ममा
व्यापार समय छोट्याउने

• सामान्यिया भिन िन्द गने

उद्यमीलाई गररएको आग्रह

इभे न्ट

• िलका ① िा ② मध्ये कुनै सानो सङ्क्ख्या
①
भिनको अिाउने क्षमिा (चको
आिाजविना 100％, चको आिाजसवहि
50％)
②
5 हजार जना िा भिनमा अिाउने
सङ्क्ख्याको 50％ मध्ये कुनै ठूलो सङ्क्ख्या
•

कायनथिल
जस्तोसुकै सङ्क्रमण स्थिवि भए
पवन सािधानी अपनाउन गररने
आग्रह

फुकुओका प्रान्तद्वारा आयोवजि इभे न्टमा
पवन एउिै वनयम लागू गररने

• 5 हजार जना िा सोभन्दा कम (भिनको अिाउने
क्षमिा चको आिाजविना 100％, चको आिाजसवहि
50％ वभत्र)
• मादक पदािन विरी-वििरण गनन वनषेध
• िे लुका 9 िजेसम्म
• फुकुओका प्रान्तद्वारा आयोवजि इभे न्टमा पवन एउिै
वनयम लागू गररने

• कायन थिलमा आउने कामदारको सङ्क्ख्या 70% घिाउने लक्ष्य रािे र घरिाि अवफसको काम गनन पू णन
रूपले प्रयास गने
• अवफसमा आउनुपने अिथिा भए पवन कामदारहरू अवफसमा आउने समय फरक-फरक
िनाउनेजस्ता मावनसहरूसिँ गको सम्पकन कम गने प्रयासलाई अगावड िढाउने
• िेलुका 9 िजेभन्दा पवछको कायन लाई वनयन्त्रण गने

• 5 हजार जना िा सोभन्दा कम अवन
भिनको अिाउने क्षमिाको 50% िा
सोभन्दा कम
• मादक पदािन विरी-वििरण गनन वनषेध
• िे लुका 9 िजेसम्म
• प्रान्तद्वारा सञ्चावलि इभे न्टहरू सामान्यिया
रद्द िा थिवगि गररने

• कायन थिलमा आउने कामदारको सङ्क्ख्या 70% घिाउने लक्ष्य रािे र घरिाि अवफसको काम
गनन पू णन रूपले प्रयास गने
• अवफसमा आउनुपने अिथिा भए पवन कामदारहरू अवफसमा आउने समय फरक-फरक
िनाउनेजस्ता मावनसहरूसिँ गको सम्पकन कम गने प्रयासलाई अगावड िढाउने
• िेलुका 8 िजेभन्दा पवछको कायन लाई वनयन्त्रण गने

■"सान-वमचु "-िाि िाढा रहनेजस्ता आधारभूि सङ्क्रमण रोकिाम उपायहरू कडाइका साि अपनाउने
■सङ्क्रमण फैवलरहेको क्षेत्रमा अत्यािश्यक कामिाहेक अनािश्यक रूपमा यात्रा नगने
■घरिाि अवफसको काम गने र अवफसमा आउने समय फरक-फरक िनाउने उपायहरूलाई अगावड िढाउने
■घरिावहर वनस्िने िेला सङ्क्रमण रोकिामका आधारभूि उपायहरूलाई कडाइका साि पालन गने
■रे स्टु रेन्ट प्रयोग गदान सङ्क्रमण जोस्िम उच्च पाने व्यिहार नगनन पूणन प्रयास गने
■व्यिसाय प्रकारअनुसारको कायनढािँचा अपनाउने

