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जुलाई 30 ताररख 
फुकुओका जजल्ल   

 
० यस जजल्ल मा प्रततददन बदिरहेको नयााँ संक्रमण सङ्ख्या १०० जना नातिसक्यो। यो भन्दा बदि संक्रमणको 
फैलावट जसरी भएपतन नरोकक ह ाँदैन। फेरर एक पटक, यस जजल्ल वासीहरू िथ  व्यवस यीहरू समक्ष तनम्न 
क र हरू अनुरोध गनन चाहन्छु। 

 
 (1) सवनप्रथम, जजल्ल वासीहरूले यो रोग "अन्य व्यक्क्तलाई नसाने", "अन्य व्यक्क्तबाट आफूमा नसाने", "आफूलाई 

संक्रमण भएको हुनसक्छ" भन्ने सोच सदैव राखु्नहोस ्। 
① बादहर तनस्काँ दा, तपाईंको स्वास््य अवस्था सवनप्रथममा, दोस्रो तपाईंको गन्तव्य स्थलको सकं्रमण अवस्था 
र प्रयोग गनुनहुन ेघर भवन व  स ववध  केन्द्रहरूमा अपनाइएक  संक्रमण रोकथामका गततववधध (उप य)हरूका 
बारेमा जााँच गनुनहोस ्र तनस्कन आवश्यक हो कक होइन तनणनय गनुनहोस ्। 
ववशषे गरी, "ग्राहकसाँगै खानपान गरी सत्कार गररेने रेस्टुरेन्ट आदद" मा संक्रमण बढी फैललएको समाचार 

सुतनएको छ। सकं्रमण रोकथामका गततववधध पयानप्त नअपनाइएको रेस्टुरेन्टको प्रयोग नगननहोस।् 
साथ,ै भोज वा स मूहहक खानपानबाट पतन सकं्रमण बदिरहेको छ। ठुलो सङ्खख्यामा भलेा भई भोज वा 

स मूहहक खानपान नगनुनहोस।् 
 

② स थ,ै "मास्क लग उने", "हात धुने", "अन्य व्यक्क्तसाँगको भौतिक दरूी क यम र खे्न", "सानलमचु (बन्द 
कोठा, धेरै भीड, एकआपसम  ह िले छ न सककने दरूी ब ट गररने क र क नी िथ  आव ज तनक ललने 
अवस्थ ) बाट टािा रहने", यी बूाँदाहरूलाई पालन गनुनहोस।् 

 
③ संक्रलमत व्यक्क्तहरू मध्य, बीस वषनदेखख उनन्चालीस वषनसम्मका युवायवुतीहरू ६०% छन ्र ततनीहरूमध्य 
अधधकांशमा लक्षण देखखएको छैन। युवा पसु्ताका व्यक्क्तहरूले, गम्भीर लक्षण सक्जल ैदेखापन ेवदृ्धवदृ्धा, 
दीिन रोगी र बालबाललकामा संक्रमण नफैललयोस ्भनी यहााँ व्यक्त गररएक  कुराहरूको पालना गनुनहोस।् 

 
(2) यहद सकं्रमण भएको क र  स्पष्ट भएको खण्डमा, स्वास््य केन्रबाट अस्पतालमा भनान हुन वा उपचारका लाधग 
आवासगहृमा जान गररने अनुरोधलाई स्वीक र गरी त्यसको च ाँडो भन्द्द  च ाँडो प लन  गनुनहोस ्।  

 
(3) यसका साथै, व्यवसायीहरू समक्ष 



① हरेक व्यवसाय प्रक रल ई हदइएको तनदेशन अनुसार संक्रमण रोकथामका गततववधधलाई पक्काका साथ 
अपनाउनहुोस।् 

 
② साथ,ै रेस्टुरेन्ट पसल वा भोजन स्थलका स ववध  केन्द्रक  आगन्तकुहरूले उक्त रोकथाम गततववधधको 
बारेमा बुझ्न सकून ्भनी जजल्ल  कायानलयबाट प्राप्त क्स्टकर आदद देख्न सककने स्थानमा राखु्नहोस।्  

 
० अन्त्यमा, सकं्रलमत व्यक्क्तको सम्पकन मा आएको सम्भावना बारे सूधचत गराउन ेस्माटनफोन एप "कोकोआ" मा 

अवश्य दतान गनुनहोस।् 


