ネパール語（NP）

सङ्क्रमण फै लावट रोकथाम तथा नियन्त्रण आदिका मजबुत उपायहरू हटाइएको तथा "सङ्क्रमण पुिः
"सङ्क्रमण पुिः फै लावट रोकथाम प्रनतकायय अवनि"-मा अपिाइिे उपायहरूबारे

2022 साल मार्य 4 ताररख (शुरबार) घोनित

मार्य 4 ताररख रानिय सरकारले फु कु ओका प्रान्त्त लगायत 13 प्रान्त्तहरूबाट "सङ्क्रमण फै लावट
रोकथाम तथा नियन्त्रण आदिका मजबुत उपायहरू" हटाउिे निणयय गरे को छ, जुि उपायहरू मार्य 6
मार्य 6 ताररखसम्म लागू गररएका नथए। यद्यनप, महामारीको सङ्क्रमण अझै नियन्त्रणमा आइसके को
आइसके को छैि। त्यसैले सम्पूणय समाज नमलेर सङ्क्रमण फै लावटको रोकथामलाई निरन्त्तरता दििे
दििे उद्देश्यले फु कु ओका प्रान्त्तमा मार्य 7 ताररख (सोमबार)-िेनख अनप्रल 7 ताररख (नबहीबार)-सम्मको
(नबहीबार)-सम्मको एक मनहिाको अवनिलाई "सङ्क्रमण पुिः फै लावट रोकथाम प्रनतकायय अवनि"
अवनि" बिाई सङ्क्रमण रोकथामका उपायहरू पूणय रूपले अपिाउि, नर्दकत्सा सेवा प्रिाि
प्रणालीलाई सुिढृ बिाउि र खोप लगाउिे काययलाई बढावा दिि भरमग्िुर प्रयास गिै जािेछ ।ौँ

ネパール語（NP）

【प्रान्त्तवासी महािुभावहरूलाई आग्रह】

तेस्रो मारा (बुस्टर डोज) खोपले ओनमरोि भेररयन्त्टको सन्त्िभयमा पनि सङ्क्रमणको रोकथाम, लक्षणको
लक्षणको सुरुवातको रोकथाम, नबरामी अवस्थामा नसदकस्त हुिबाट रोक्ने कु रामा काम गछय भिेर
भनिएको छ। मार्य 4 ताररखिेनख हाकाता स्थल (TKP गाडेि नसटी PREMIUM हाकाता स्टेसि
अगानड)-मा पनि खोप लगाउि सुरु भएको छ, जुि फु कु ओका प्रान्त्तको र् थो क्षेरीय खोप के न्त्र हो।
हो। कृ पया यस के न्त्र पनि प्रयोग गिुयहोस्।

ネパール語（NP）

ौँ ालाई कीटाणुमुक्त बिाउिुहोस् र
बानहर निनस्किुहुि
ौँ ा गन्त्तव्य स्थल पुगप
े नछ आफ्िो हात र औल
शरीरको तापरम मापि आदिलाई निरन्त्तरता दििुहोस्। नवशेिगरर वृद्धवृद्धा तथा अन्त्तर्ियनहत रोग
भएको नबरामीसौँग िेरै सम्पकय हुिे व्यनक्तलाई नवर्ारशील भएर र्ल्िुहुि अिुरोि गियछ ।ौँ

ネパール語（NP）

फु कु ओका प्रान्त्तमा लगभग 19,500 वटा "सङ्क्रमण रोकथाम प्रमाणीकरण प्राप्त पसलहरू" छि्। यी
छि्। यी पसलहरूले प्रान्त्तले नििायरण गरे को सङ्क्रमण रोकथाम मापिण्डका 40 नवियहरू पूरा गरे का
गरे का छि्। लामो समय सामूनहक रूपमा खािनपि गिाय खुसीले उत्तेनजत भई सतकय ता हराउौँ िै गएर
गएर र्को स्वरमा बोल्िे गररन्त्छ। सामूनहक रूपमा खािनपि गिाय निजी घर आदिमा गररिे सामूनहक
सामूनहक खािनपिको समयावनिलाई समेत 2 घण्टानभर सीनमत राख्नुहोस्।

ネパール語（NP）

【रे स्टुरेन्त्टलाई आग्रह】

ネパール語（NP）

रे स्टुरेन्त्टहरूलाई व्यापार समय छोट्याउिे आग्रह मार्य 6 ताररखसम्ममा हटाइिेछ। तर सङ्क्रमण
रोकथाम प्रमाणीकरण प्राप्त पसलहरूलाई प्रमाणीकरण मापिण्ड पालिा गिुयहुि अिुरोि गछछ।ौँ
प्रमाणीकरण प्राप्त पसलहरूमध्ये खोप / परीक्षण प्याके ज प्रणाली िताय गरे का पसलहरूमा सबै
प्रयोगकतायले पीसीआर जस्ता परीक्षण गराएर नतिीहरूको परीक्षणको िनतजा िेगेरटभ भएको पक्का
पक्का भएको खण्डमा 5 जिा वा सोभन्त्िा बढी व्यनक्तहरूलाई एउटै टेबुलमा बस्न दिि सदकन्त्छ।

सङ्क्रमण रोकथाम प्रमाणीकरण प्राप्त िगरे का पसलहरूलाई उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त गिय प्रोत्साहि
प्रोत्साहि दिौँिै जािेछ ।ौँ

【प्रान्त्तले अपिाउिे उपायहरू】

ネパール語（NP）

अनप्रल 7 ताररखसम्मको "सङ्क्रमण पुिः फै लावट रोकथाम प्रनतकायय अवनि"-मा "फु कु ओका िो
नहनमर्ु िो ताबी (फु कु ओकाको रहस्यमय ठाउौँ हरूमा भीडभाड िभई घुम्ने यारा)" पययटि क्याम्पेि
प्रयोग गिय सदकिेछैि।

