
परीक्षण  प्रणालीको  सुधार र सुदृढीकरणको  बारेमा 

वर्तमान  समयमा नयााँ  कोरोना  भाइरसको संक्रमण  फैललएको अवस्थामा , हामी  फेरर  एक पटक 

लप्रफेक्चरका  नागररकहरूलाई संक्रमण  रोकथाम उपायहरू पूणत  रूपमा लागू  गनत  र लिलकत्सा  

हेरिाहको  सुरक्षामा  सहयोग गनत  आह्वान  गर्तछ ।ं  

 

आजकल अस्पर्ाल आउनेहरूको संख्यामा  उले्लखनीय  बृद्धि  भएको छ। त्यसैले  अस्पर्ाल गएर पलन 

स्वास्थ्य  परीक्षण  गनत  लामो समय कुनुतपने  हुन्छ।  बालबाललका, वृिवृिा  र 

अन्तलनतलहर्  रोगहरू भएकाहरू जस्ता  गम्भीर  अवस्थामा  पुगे्न  उच्च  जोद्धखममा रहेकाहरुले  

लिलकत्सा  हेरिाह  प्राप्त  गनत  गाह्रो  हुने  पररद्धस्थलर्  उत्पन्न  भएको छ।  

अस्पर्ालहरूको यस्तो  र्नावग्रस्त  अवस्थाबाट  जोलगएर गम्भीर  अवस्थामा  पुगे्न  उच्च  जोद्धखममा 

रहेकाहरुले   स्वास्थ्य  परीक्षण  ललने  अवसर सुरलक्षर्  राख्नुका  साथै  युवाहरु  मा 

अन्तलनतलहर्  रोगहरु  नभएका गम्भीर  अवस्थामा  पुगे्न  जोद्धखम कम भएकाहरुको स्वास्थ्य  

परीक्षणको  अवसरहरु सुरलक्षर्  गनेछ ाँ।  

यी दृलिकोणबाट  रालिि य  सरकारसाँग सहकायत  गरी लनम्न  नयााँ  पहलहरूलाई अगालि 

बढाउनेछ ाँ।  

 

 

ネパール語（NP） 



 

 

लक्षित व्यक्षिहरू 

40 वर्त  भन्दा  कम उमेरका व्यद्धिहरू  जो अन्तलनतलहर्  रोगहरु  नभएका गम्भीर  अवस्थामा  

पुगे्न  जोद्धखम कम भएका र ज्वरो  जस्ता  लक्षणहरू  भएका व्यद्धिहरुले  आफै जिाउन सके्न  नयााँ  

प्रणाली  स्थापना  गरेर  अस्पर्ालको र्नावग्रस्त  अवस्थाबाट  जोलगन सके्नछ ाँ।    

 

ललक्षर्  व्यद्धिहरु   

क्षिफेक्चरमा बसोबास गर्नेहरु (साथ ैलामो अवक्षि बसोबास गर्नेहरु) 

 40 वर्ष भन्दा कम उमरेका व्यक्षिहरु (3 किाका क्षवद्याथी र सो भन्दा मुक्षर्नका बाहके) 

अन्तर्र्नषक्षहत रोगजस्ता  कुनै  जोद्धखम कारक (※１)नभएका   

कक्षततमा 2 पटक खोप लगाएका व्यक्षिहरू 

मालथका सबै  बुाँर्ामा  पर् ने  र ज्वरो  जस्ता  लक्षणहरू  भएका व्यद्धिहरु  हुन्।  

 

※ １  घातक ट्युमर, दीघषकालीर्न श्वासिश्वास रोग, दीघषकालीर्न मृगौला रोग, मिुमेह, उच्च 

रिचाप, क्षिक्षललक्षपिके्षमया, हृदय रोग, सेरेब्रोभालकुलर रोग, मोटोपर्ना (BMI: 30 वा सो 

भन्दा माक्षथ), िुम्रपार्न, ठोस अंग ित्यारोपण पक्षि इतयरु्नोिफेफक्षियन्सी, गभाषवलथाको पक्षिल्लो िरण 

(28 हप्ता 0 फदर्न पक्षि) इतयरु्नोसिेक्षसभ/मोड्यलुेटटंग और्िीको ियोग, एचआईभी संक्रमण 

 

２．परीिण िवाह 



 

 

लवसृ्तर्  प्रवाहहरु  लनम्न  छन्।  

1. लप्रफेक्चरले  नयााँ  "लकट लवर्रण / कोरोना  पोजेलटभ  व्यद्धि  र्र्ात  केन्द्र " खोल्नेछ।  

2. यलर् र्पाइाँ  ललक्षर्  व्यद्धिको  सर्तहरूमा  पनुतहुन्छ  भने  कृपया अनलाइन आवेर्न लर्नुहोस्।  

3. लकट आवेर्नको लगभग 2 लर्न पलछ आवेर्कको घरमा िेललभर गररनेछ।  

4. लकट प्राप्त  गनेहरूले  आफै नमुना  सङ्कलन र परीक्षण  गनेछन्।  

5. यफद कोरोर्ना पोजेटटभ भएमा, किटसँग संलग्न भएिो जानिारी पुस्तििा अनुसार इन्टरर्नेट माफष त 

केन्रमा दताष गर्नुषहोस्। 

6. िाक्टर  सधैाँ  केन्द्रमा  रै्नाथ  छन् र अनलाइन माफत र्  सोधपुछ गरेर  लक्षणहरु  िेक गछत न्।   

7. त्यसपलछ  जनस्वास्थ्य  केन्द्रको  लनरे्शन  अनुसार घरमै  बसेर  लनको हुन  सकु्नहुन्छ।  

 

３．परीक्षण किटिो लाकग आवेदन र िोरोना पोजेकटभ व्यस्तििो दर्ााबारे 

（１）परीक्षण किटिो लाकग आवेदन 

यलर् र्पाईाँ  लकट प्राप्त  गनत  िाहनुहुन्छ  भने  कृपया अनलाइन आवेर्न गनुतहोस्।  

आवेर्नहरू अगस्ट 8 र्ाररख रे्द्धख  अगस्त 31 र्ाररख सम्म  स्वीकार  गररनेछ।  

आवेदर्न साइट पहुँच गर्नष र्ल 2D बारकोि लक्यार्न गर्नुषहोस्। 

※ प्रकर् व्यस्ति एि आवेदन मात्र (एि आवेदन अनुसार एि किट कवर्रण गररनेछ) 

(2D बारकोिको फोटो) 

 

（２）िोरोना पोजेकटभ व्यस्तििो दर्ाा 

दर्ाा अगि 8 र्ाररख देस्तख सेपे्टम्बर 7 र्ाररख सम्म खुला रहनेछ। 



िृपया परीक्षण किटसँग संलग्न जानिारी पुस्तििा चेि गनुाहोस् र दर्ाा साइट पहँच गनुाहोस्। 

 

４. सम्पिा  

 

सम्पिा  गने कवषय फोन नम्बर सम्पिा  गने समय समकथार् भाषा 

परीक्षण किट 

आवेदनबारे सोधपुछ 

050-2018-7587 कबहान 9 बजे देस्तख साँझ 6 

बजे सम्म 

(शकनबार, आइर्वार र 

सावाजकनि कबदाहरूमा पकन 

सम्पिा  गना सकिन्छ) 

जापानी भाषा मात्र 

 

 

यकद र्पाईँलाई कवदेशी भाषामा परामशा आवश्यि भएमा िृपया र्लिो फुिुओिा प्रीफेक्चरल कवदेशी 

परामशा िेन्द्रमा सम्पिा  गनुाहोस्। 

 

सम्पिा  गने कवषय फोन नम्बर सम्पिा  गने समय समकथार् भाषा 

रोजगारी, श्रम, आवास, 

बालबाकलिािो कशक्षा आकद 

जिा कजवनयापनिो 

समस्याहरु र बसोबास, 

िानुनी परामशा आकद जिा 

कवकभन्न परामशाहरू। 

0120-279-906 

(कन:शुल्क) 

कबहान 10 बजे देस्तख 

बेलुिा 7 बजे सम्म 

(शकनबार, आइर्वार 

र सावाजकनि 

कबदाहरूमा पकन 

सम्पिा  गना सकिन्छ) 

22 भाषाहरू 

(जापानी, अङ््गरेजी, 

कचकनयाँ, िोररयाली, 

कभयर्नामी, नेपाली, 

इन्डोनेकसयाली, 

र्ागालोग, पोचुाकगज, 

थाई, से्पकनस, फे्रन्च, 

जमान, इटाकलयन, 

रुसी, मलय, 

म्यानमार भाषा, खे्मर 

भाषा, मंगोकलयन, 

कसंहली, कहन्दी, 

बंगाली) 

 

40 वर्त  भन्दा  मालथका व्यद्धिहरू  र अन्तलनतलहर्  रोगहरू भएकाहरूले अलहले सम्म  जसै्त  

अस्पर्ालमा गएर स्वास्थ्य  पररक्षण  गनुतहोस्।   त्यलर्बेला  पलन यलर् र्पाईाँ लाई  हल्का  ज्वरो , 

खोकी वा  घााँटी  रु्खाइ  जस्ता  हल्का  लक्षणहरू  छन् भने  कृपया सकेसम्म  लबर्ाको लर्न बाहेकको 

लर्नमा लर्उाँ सोको समयमा नलजकैको अस्पर्ालमा जानुहोस्  र रार्ी  वा छुट्टीको  लर्नमा इमजेन्सी  

लवभागमा जानबाट टाढा  रहनुहोस्।   

 



 
 

खोपको सम्बन्धमा  हामी  नगरपाललकाहरूसाँग सहकायत  गरी वृिवृिाहरूलाई  ि थो  खोपको 

प्रिारप्रसार  गनेछ ाँ।  साथै  वृिाश्रममा  काम गनेहरु  र स्वास्थ्यकमी हरुलाई  ि थो  

खोप लगाउने काम िााँिै  अगालि बढाउनेछ ाँ।   

लप्रफेक्चरका  नागररकहरूलाई अपील 

लप्रफेक्चरका  नागररकहरूलाई पुन : एक पटक आधारभूर् संक्रमण  रोकथाम उपायहरू पूणत  रूपमा 

लागू  गनत  र लिलकत्सा  हेरिाहको  सुरक्षामा  सहयोग गनत  आग्रह  गनत  िाहन्छु।  

 

वृिवृिाहरू  र अन्तलनतलहर्  रोग भएकाहरू जस्ता  गम्भीर  अवस्थामा  पुगे्न  उच्च  जोद्धखममा 

रहेकाहरु  आफ्नो जीवनको रक्षा  गनत  कृपया सकेसम्म  िााँिो  ि थो  खोप लगाउने बारे  लविार  

गनुतहोस्।  

साथै  बालहर  जानुहुाँर्ा  वा मालनसहरूलाई भेट्नुहुाँर्ा  कृपया गन्तव्यको  भीि र संक्रमण  

रोकथामका उपायहरू छ लक छैन राम्रोसाँग  पक्का  गनुतहोस्।  

साथै  आधारभूर् संक्रमण  रोकथामका उपायहरू अपनाउनुहोस्।  जसै्त  मास्क  लगाउने, आफ्नो 

हार्हरूलाई कीटाणुरलहर्  गने , र्ीनवटा पररद्धस्थलर्  (सद्धििु ) बाट बचे्न  र कोठाको हावा  

फेने।  

 

गम्भीर  अवस्थामा  पुगे्न  उच्च  जोद्धखममा रहेका  व्यद्धिहरूसाँग  रै्लन क सम्पकत मा  हुनुहुन्छ  

भने  कृपया संक्रमणको  उच्च  जोद्धखम हुने  कायतहरूबाट  टाढा  रहनुहोस्  र सावधानीपूवतक  कायत  

गनुतहोस्।  

 

ओबोन लसजन नलजलकाँ रै्  गर्ात  लामो समय पलछ गृहनगर फकेर  वृि  मालनसहरूलाई भेट्ने  

अवसरहरू बढ्छन्  होला।   त्यस  अवस्थामा  लप्रफेक्चरलको  लन:शुल्क  परीक्षण  प्रयोग  गरेर  

अलग्रम  परीक्षणमा  नेगेलटभ  भएको पक्का  गनुतहोस्।   साथै  कृपया आफ्नो घरमा पलन संक्रमण  

रोक्नको  लालग  थप उपायहरू अपनाउनुहोस्।  जसै्त  मास्क  लगाउने र कोठाको हावा  बारम्बार  

फेने।  

 

भोजको अवसरहरू बढ्नेछन्।  ठूलो  संख्यामा  मालनसहरूसाँग खाना खाने  पररद्धस्थ लर्मा  पलन यी 



लन:शुल्क  परीक्षणहरूको  प्रयोग  गनत  आग्रह  गनत  िाहन्छ ाँ।   


