
माचर् 22 ता�रक प�छ प�न कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा

▽ फेब्रुअर� 1 ता�रक बाट आपतकाल�न �वशेष अनुरोध आ�दको माध्यमले, यस प्रान्तमा संक्रमणको अवस्था र
अस्पतालहरुमा प�न �बरामीको चाप आ�दमा कम भएको हँुदा खुकुलो बनाउने तफर्  सो�चएको
→ आपतकाल�न �वशेष अनुरोध हाललाई अन्त्य गर�एको छ, उपायहरुको आ�ंशक रूपमा छुट गनुर्का साथै, आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा 
मानबजीवनको दै�नक िजबनयापन प्रवाह आ�द मा पुनरुत्थान गन� �वचार

→ अ�प्रल 10 ता�रक सम्मलाई 「पुन: फैलावट रोकथाम अव�ध 」तय ग�र,संक्रमण �नयन्त्रण र समाज, सामािजक र आ�थर्क ग�त�व�धहरू 
बीच सन्तुलन कायम रा� ेप्रयासलाई �नरन्तरता

1

आपतकाल�न �वशेष अनुरोध（फेब्रुअर� 1 - माचर् 21）

① तेस्रोपटकको खोप लगाउन को ला�ग ग�त बढाउने

③वदृ्ध आश्रम, अपाङ्गता आश्रममा
संक्रमण �नयन्त्रण ग�र व्यवसायकायर् लाई �नरन्तरता

▶ आधारभतू रुपमा संक्रमण �नयन्त्रणको पणूर्रुपमा पालना गनर्
＋ तलका �नम्न�ल�खत कुरामा सहयोग को अनरुोध

② श�ै�क सस्थांन, नसर्र� स्कुलहरु मा संक्रमण
�नयन्त्रण उपायहरू प्रभावकार� बनाउने

④अनलाइन बाट काम गन�,काम गनर् जाँदा आउँदा
आ�दको कायर्मा थप रुपमा सरु��त बनाउने

पुन: फैलावट रोकथाम अव�ध（माचर् 22 - अ�प्रल 10）

▶ चार स्तम्भहरुलाई �नरन्तरता �दने प्रयास लाई आधारभतु रुपमा
श�ै�क सस्थांन र व्यापार ब्यबसाय आ�दमा लागू ग�रएको अनरुोधलाई
आं�शक छुट

छैटऔ लहरको
उपायहरुको
चार स्तम्भ

▶ �बधालय जाँदा, जा�गरमा जाँदा, हारु यासुमी (िस्प्रंग �बदा) आ�दको कारण मा�नसहरू
�हडडुल धेरै गन�, कायर्क्रमहरु आ�दको वदृ्�धको कारणले अपे��त संक्रमणको जो�खम नघटेको

आपतकाल�न �वशषे अनरुोध हाललाई अन्त्य गर�एको छ 
→ पनु: फैलावट रोकथाम अव�ध

श�ै�क सस्थांन अ�त�रक्त �क्रयाकलापहरू（अभ्यास खेलकुदको म्याच
आ�द）सँग सम्ब�धत छुट

व्यापार ब्यबसाय
आ�द

कायार्लयहरुमा काम गन� कमर्चार� संख्यामा लागेको
प्र�तबन्धमा छूट

※ एकठाउँ बाट अक� ठाउँमा जाने, कायर्क्रमहरु आ�द यस्ता कायर्हरुबाट टाडा रहन
गर�एको अनुरोध नभईकन, एकठाउँ बाट अक� ठाउँमा जाने कायर् आ�द गदार् सम्बिन्धत
संक्रमण रोकथाम �नयन्त्रण उपायहरूको पूणर्रुपमा पालना गनर् आग्रह ग�रएको



प्रान्तका नाग�रकहरु लाई अनुरोधको �बबरण 【प्रान्त �भत्रका सम्पूणर् �ेत्र】
माचर् 22 ता�रक दे�ख अ�प्रल10 ता�रक सम्म

【कानूनको धारा २४ अनुच्छेद ९ मा आधा�रत अनुरोध】

○ देश �भत्र वा देश बा�हर जाने वा फकर् ने र भ्रमण वा यात्रा आ�द, एक �प्रफेक्चर बाट अक� �प्रफेक्चरहरुमा जाने आउने कायर् गदार् आधारभूत रुपमा संक्रमण �नयन्त्रण रोकथामका

उपायहरूको पूणर्रुपमा पालना गनुर्का साथै, गन्तव्य स्थानमा प�न संक्रमणको उच्च जो�खम हुने कायर् नगनर् वा टाढा रह�

○ रा�त्रभोज, खान�पन ग�रने कायर्क्रमहरु (होम ड�ेलभर� र टेकआउट बाहेक）मा कोरोना मापन प्रमाणीकरण पसल ※1आ�दको उपयुक्त संक्रमण �नयन्त्रणका उपायहरू लागू

ग�रएको रेस्टुरेन्टहरू आ�दको प्रयोग गन�, लामोसमयसम्म, ठुलो स्वरमा होहल्ला, कुराकार� गदार् प�न राम्रर� मास्क लगाउने कायर्को पूणर्रुपमा पालना गन� आ�द「अरुमा सान�」

「आफुमा सन�」 कायर् लाई रोक्ने को�शस गरौ

○ संक्रमणको जो�खम उच्च हुने जस्ता कायर्हरु नगनर्, दै�नक जीवनका आधारभूत संक्रमण �नयन्त्रणका उपायहरूको पूणर्रुपमा पालना गरौ (खोप नलगाइएको व्यिक्तले �वशेष रुपमा

सावधान रह�)   【लाई �नरन्तरता】
○ रेस्टुरेन्टहरू आ�द प्रयोग गदार्को बेलामा, एउटै समूहमा एउटै टेबलमा 5 भन्दा बढ� व्यिक्तहरु ब�स खान�पन गनर्, रा�त्रभोज जस्ता कायर् बाट जो�गन गरौ 【लाई �नरन्तरता】

○ रेस्टुरेन्टहरुमा लागु ग�रएकोको संक्रमण फै�लन रोकथामको उपाएहरुको पालनामा पूणर्रुपमा सहयोग गर� 【लाई �नरन्तरता】

○ संक्रमणको बारेमा �चन्ता महसुस ग�ररहेको नगरबासीले ल�ण नदे�खए प�न पर��ण गन� गरौ 【लाई �नरन्तरता】

2

※１：「छनौट गरौ！छान्नस�कने !!�मयागी रेस्टुरेन्ट कोरोना मापन प्रमाणीकरण प्रणाल�」 को प्रमाणीकरण पसल

5 जना बढ� व्यिक्तहरू छ भनेप�न, एउटै टेबलमा 4 जना भन्दा कम व्यिक्तले खान�पन गरेमा फरक पद�न

※ हालको संक्रमण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, ल��त व्यिक्त सबैजनाले �प�सआर पर��ण गरेको आ�द कारणले व्यवहा�रक प्र�तबन्धहरू खकुुलो हुने भन्ने चाँह� होइन）
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