
मे16 तारिक पछि पछि कोिोिा बाट बच्िे उपायहरुको बािेमा
▽ अस्पतालमा भिाा गिनापिे गम्भीि अवस्थाका बबिामीहरूको संख्या छिश्चित रूपमा कमी भएको अवस्था को को कमािमा,

「पनिःफैलावट िोकथाम अवधम」 िााँही मे 15 तारिकबाट अन्त्य
साथै,िेस्टन िेन्तटहरूमा क्लस्टि पनष्टी िभएको श्स्थछत को को कािणले, स्टन िेन्तटहरु प्रयोग गिे माछिसहरुको संख्यामा लगाएएको 
प्रछतबन्तम लाई अन्त्य गरिएकोि

▽ अकोतफा , ियााँ संक्रममतहरुको संख्या िााँही  ेशब्यापी रुपमा घट्ि ििोककएको हनाँ ा लापिबाही गिा िसककिे अवस्था भएको को  
कािणले, िैटौ लहिको ववशेषता को  को कमािमा 「4 स्तम्भ」 उपायहरुलाई कायम िाख्िे, प्रान्ततका बामसन्त ाहरु को  लाई 
कमािभूत रुपमा संक्रमण छियन्तरणका उपायहरू पूणारुपमा लाग ूगिे अिनिोम को लाई जािी िाख्िे

पनि: फैलावट िोकथाम अवधम हाललाई अन्त्य
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अब  ेखिको उपयाहरुको लाधगको मनख्य कन िा

① तसे्रोपटकको िोप 
लगाउिको लाधग गछत 

बढाउिे

③वदृ्ध तथा अपाङ्गता कश्रममा 
संक्रमण छियन्तरण गरि, व्यवसायकाया 
लाई छििन्ततिता ो िे

② शकै्षिक सस्थािं, िसािी स्कन लहरु मा 
संक्रमण छियन्तरण उपायहरूको पणूाता 
पालि गिौ

④ अिलाएि बाट काम गिे को 
कायालाई थप रुपमा प्रो् साहि गिे  

िाि स्तम्भ

【मे16 तारिक पछि】

▶ 「4 स्तम्भ」 उपायहरु
लाई कायम ैिाख्िे

वतामािको प्रयासलाई छििन्ततिता

अिनिोम वतामाि（पनि: फैलावट िोकथाम अवधम） मे 16 तारिक  ेखि（पनि:फैलावट िोकथाम अवधमको अन्त्य）
प्रान्ततका बामसन्त ा

िेस्टन िेन्तटहरु
एउटै समहूका एउटै टेबलमा 5 भन्त ा बढी व्यश्क्तहरु बमस िािवपि 
तथा पाटी गिे जस्ता कायाबाट जोधगि गरिएको अिनिोम अन्त्य

▶ स्टन िेन्तटहरु प्रयोग गिे माछिसहरुको संख्याको प्रछतबन्तमलाई अन्त्य, यस बाहेक अन्तय अिनिोमलाई छििन्ततिता
（संक्रमण फैलावटको संकेत  ेखिएको अवस्थामा उपयनक्त उपायहरूको तनरुन्ततै वविाि गरििेि）

यनवा पनस्तामा मनख्यत जोड ो एिे + िौथो पटकको िोप लगाउि सहजता बिाउिे



प्रान्ततका िागरिकहरु लाई अिनिोमको बबबिण 【प्रान्तत मभरका सम्पणूा िेर】
मे 16 तारिक पछि भिे 【परिवताि हनिे】

【काििूको मािा २४ अिनच्िे  ९ मा कमारित अिनिोम】
○ िेस्टन िेन्तटहरू को  प्रयोग ग ााको बेलामा, एउटै समहूका एउटै टेबलमा 5 भन्त ा बढी व्यश्क्तहरु बमस िािवपि तथा पाटी गिे जस्ता कायाबाट जोधगि 

गरिएको अिनिोम → 【अन्त्य】

○  ेश मभर वा  ेश बाोहि जािे वा फका िे ि भ्रमण वा यारा को , एक वप्रफेक्ििबाट अको वप्रफेक्ििहरुमा जािे कउिे काया ग ाा कमािभतू रुपमा संक्रमण 
छियन्तरण िोकथामका उपायहरूको पणूारुपमा पालिा गिनाका साथ,ै गन्ततव्य स्थािमा पछि संक्रमणको उच्ि जोखिम हनिे काया िगिा वा टाढा िहौं 
【छििन्ततिता】

○ पाटी तथा िािवपि गरििे कायाक्रमहरु (होम डमेलभिी ि टेककउट बाहेक）मा कोिोिा मापि प्रमाणीकिण पसल ※1को को उपयनक्त संक्रमण छियन्तरणका 
उपायहरू लागू गरिएको िेस्टन िेन्तटहरू को को प्रयोग गिे, लामोसमयसम्म, ठनलो स्विमा होहल्ला, कन िाकािी ग ाा पछि िाम्रिी मास्क लगाउिे कायाको 
पणूारुपमा पालिा गिे को  「अरुमा सािे」 「कफन मा सिे」 काया लाई िोक्िे कोमशस गिौ 【छििन्ततिता】

○ संक्रमणको जोखिम उच्िहनिे जस्ता कायाहरु िगिा,  ैछिक जीविका कमािभतू संक्रमण छियन्तरणका उपायहरूको पणूारुपमा पालिा गिौ ※2 【छििन्ततिता】

○ िेस्टन िेन्तटहरुमा लागन गरिएकोको संक्रमण फैमलि िोकथामको उपाएहरुको पालिामा पणूारुपमा सहयोग गिौँ 【छििन्ततिता】

○ संक्रमणको बािेमा धिन्तता महसनस गरििहेको िगिबासीले लिण ि ेखिए पछि पिीिण गिे गिौ 【छििन्ततिता】
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※１：「「ििौट गिौ！िान्तिसककिे !!ममयागी िेस्टन िेन्तट कोिोिा मापि प्रमाणीकिण प्रणाली」 को प्रमाणीकिण पसल

※２： िोप िलगाएएको व्यश्क्तले ववशषे रुपमा सावमाि िहौं


