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क्षेत्र लक्षक्षत क्षेत्र नोभेम्बर 1 ताररक पछि

प्रान्तको सम्पू र्ण क्षेत्र

प्रान्तका नागररक
बाहिर जााँदा वा हिाँडडुल गदाणको समयमा संक्रमर् छनयन्त्रर् रोकथामका उपाएिरुलाई पूर्णरुपमा पालना  
गरौ
भोज तथा खानपपन गररने कायणक्रमिरुमा, कुराकानी गदाण पछन राम्ररी मास्क लगाउने कायण पूर्णरुपमा 
पालना  गरौ

रेस्टुरेन्ट काराओकेमा भएका उपकरर्िरुको प्रयोग गनुणपरेको खण्डमा पछन, आधारभूत संक्रमण रोकथामको 
लागगका उपाएहरु पूणणरुपमा पालना गने

यस बाहेकका अन्य
संस्था

काराओकेमा भएका उपकरर्िरुको प्रयोग गनुणपरेको खण्डमा पछन, आधारभूत संक्रमण रोकथामको 
लागगका उपाएहरु पूणणरुपमा पालना गने

कायणक्रम

तलका छनम्न माछनसको संख्या ससमा, क्षमता दर भएको सानो ठाउँ 

ब्यवसायी,
ववश्वववद्यालयहरू

आदद
कमणचारी, बबधाथीिरुलाई खानपपन सहितको कायणक्रम गनुण पनेभएमा संक्रमर् छनयन्त्रर् रोकथामका
उपाएिरुलाई पूर्णरुपमा पालना गने गनणलगाउने आहद कायण

माछनसको अधधकतम संख्या क्षमता दर
5 िजार जनाको संख्या अथवा
क्षमता दर 50％ भभत्रमा

कुनैपछन ठुलो ठाउाँ
चको आवाज गनण
100％ नपाउने

चको आवाज गनण
50% पाउने

▽ राष्ट्रव्यापी रुपम「ै5 औ ंलहर」चाँही लगभग अन््य भएको र, यस प्रान्तको संक्रमर् स्स्थछत, बबरामीका लाधग सयैाको उपयोग दर आहद पछन अ्यन्तै न्यनू 
तहमा रहेकाले 

→ यो महिनाको अन््य सम्ममा「पनुफैलावट रोकथामको पणूण अवगध」 को अन््य भइ、प्रान्तका नागररकिरु आहदको अनरुोधलाइ आंभिक रुपमा िुकुलो गररने
▽ छनरन्तरता का साथ संक्रमण ननयन्त्रणका उपाएहरुलाई पणूणरुपमा पालना गनणहुन आवाहनका साथ,ैसंक्रमर् फैसलने संकेतिरू देखखएको खण्डमा, कुन ैपछन 

बेलामा कडाइका साथ उपायिरु अपनाईने ि
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नोभेम्बर 1 ताररक पछि
【काननूको धारा २४ अनचु्िेद ९ आहद】
○ भीडभाड िुने ठाउाँमा जाने कायणलाई सक्दो घटाउनाका साथै,बाहिर जााँन वा एक ठाउाँ  बाट अको ठाउाँमा जााँनको लाधग आवयकयक परेको

खण्डमा, मास्क लगाउने, िात साबुन पानीले राम्रोसाँग धुने आहद आधारभूत संक्रमर् रोकथामको लाधगका उपाएिरु पूर्णरुपमा पालना गने,
बढी भीडभाड.बन्द स्थान.बढी नस्जकको सम्सगण वा 「मुख्य पााँच प्रकारको अवस्था」भीडभाड िुने ठाउाँ※ आहद अवस्था बाट जोगीने

○ राबत्रभोज, खानपपन गररने कायणक्रमिरु मा、कुराकानी गदाण पछन राम्ररी मास्क लगाउने कायण पूर्णरुपमा पालना  गरौ
○ संक्रमर् छनयन्त्रर् गने उपाए पूर्णरुपमा पालना नगरेका रेस्टुरेन्ट आहदको प्रयोग नगरौ (िोम डसेलभरी र टेकआउट बािेक) 【लाई 

छनरन्तरता】
○ रेस्टुरेन्टिरुमा लागु गररएकोको संक्रमर् फैसलन रोकथामको उपाएिरुको पालनामा पूर्णरुपमा सियोग गरौँ 【लाई छनरन्तरता】
○ सडक, पाकण  आहदमा सामुहिक रुपमा भेलाभै खाने, महदरा पपउने आहदले संक्रमर्को जोखखम उच्च िुनेिुनाले यस्ता कायणिरुमा

आ्मसंयमता अपनाउने कायणगरौ 【लाई छनरन्तरता】
○ खोप लगाएको नलगाएको जेभएपछन, आधारभूत संक्रमर् रोकथामको लाधगका उपाएिरु पूर्णरुपमा पालना गरौ 【लाई छनरन्तरता】
○ असलअसल भएपछन अस्वस्थ मिसुस भएमा, धचकक्सा संस्थामा परामर्ण गरर, माछनसिरु संगको सम्पकण बाट बच्नुका साथै बाहिरफेर आऊ 

जाऊ गने कायण नगरौ 【लाई छनरन्तरता】

※ संक्रमर् को उच्च जोखखम भछनएको,① महदरापान गररने सामास्जक जमघट आहद、② ठुलो संख्यामा भेलाभै लामो समयसम्म अनावयकय 
बस्दै गररने खानपपन, ③ मास्क नलगाई गररने कुराकानी, ④सानो ठाउाँमा सामुहिक रुपमा गररने दैछनककाम,⑤ आफु बस्ने ठाउाँ  बदल्ने 


