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फुकुओका कोरोना चतेावनी हटाइन ेर यसपछि गनुपुन ेकुराहरूबारे 

2021 साल अक्टोबर 11 ताररख (सोमबार) जारी 

आज (अक्टोबर 11 ताररख) यस छजल्लाको सकं्रामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोछभड 19) छनयन्त्रण तथा रोकथाम 

रोकथाम मखु्यालय बठैकको आयोजना गरी, हाल जारी “फुकुओका कोरोना चतेावनी” लाई अक्टोबर 14 ताररख 

( छबहीबार) दछेख हटाउन ेछनणयु भएकोले सो बहेोराबारे सम्पणूुलाई जानकारी गराउँदिौं। 

यसका साथ ैहामीले होटल वा रेषु्टरेन्त्टहरूलाई व्यापार समय िोट्याउन गरररहकेो आग्रह र काराओके पसल प्रयोग 

नगनुुहुन गरररहकेो अनरुोध अक्टोबर 14 ताररखदछेख हटाइनेि। 

यसपछि हामीहरू आफैले हलेचक्राइँ नगरीकन, होछसयारीपूवुक ध्यान ददएर सङ्क्क्रमण रोकथाम तथा छनयन्त्रणका 

आधारभूत उपायहरू कडाइका साथ अपनाई, समाजमा फेरर सङ्क्क्रमण फैछलनबाट रोकु्न पनिे। प्रान्त्तवासी र 

व्यापारव्यवसायीहरूलाई फेरर घर बाछहर नछनछककन ेर व्यापार समय िोट्याउन ेजकता कडा उपायहरू अपनाउन अनरुोध 

अनुरोध गनुपुन ेअवकथा नआउन ेगरी, छनम्न अनसुारका कुराहरू गरी सहयोग गनुहुुन सम्पणू ुमहानुभावहरूलाई अनरुोध 

अनुरोध गदिुौं।  

【प्रान्त्तवासी महानभुावहरूलाई आग्रह】 

 

घरबाछहर छनछककन ेबलेा "सान-छमचु"-बाट अलग रहने, माकक लगाउने र हात घुन ेजकता सङ्क्क्रमण रोकथामका आधारभूत 

आधारभूत उपायहरू पूण ुरूपले लागू गरेर, गन्त्तव्य कथानको सङ्क्क्रमण छकथछत, प्रयोग सछुवधा (भवन आदद) को सङ्क्क्रमण 
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सङ्क्क्रमण रोकथामका उपायहरू राम्रोसँग छनश्चय गनुहुोस्। ज्वरो ि भने घरबाछहर नछनछककनुहोस् र एक ठाउँबाट अको 

अको ठाउँमा नजानुहोस्। 

 

 

“खानछपन”-को सन्त्दभुमा, सङ्क्क्रमण रोकथाम प्रमाणीकरण पाएको पसल जकता सङ्क्क्रमण छनयन्त्रणका उपायहरू पणू ु

पूण ुरूपले अपनाएको पसल रोज्नहुोस्। 

सँग ैखानछपन गने माछनसको सङ्क्ख्या चाह ेधेरै होस् या थोरै सङ्क्क्रमण रोकथामका लाछग पयाुप्त उपायहरू नअपनाएको 

नअपनाएको खण्डमा सङ्क्क्रमणको जोछखम बढ्ि। खासगरर धेरै जना सँग ैखानछपन गदाु ठूलो कवरले कुराकानी गररन्त्ि र 

गररन्त्ि र थुकको छिटा उडेर जाने गिु। त्यसैले प्रान्त्तले ददएको "होटल वा रेषु्टरेन्त्ट आदद प्रयोग गदाु सङ्क्क्रमणको जोछखमबाट 

जोछखमबाट अलग रहनुहोस्" भन्ने छवषयको कागजातमा उल्लेख गररएका कुराहरू पालना गरी सङ्क्क्रमण रोकथामका पयाुप्त 

पयाुप्त उपायहरू अपनाएको िैन भने सँगै बसेर खानछपन नगनुुहोस् (संलग्न कागजात 1 हनेुुहोस् "होटल वा रेषु्टरेन्त्ट प्रयोग 

प्रयोग गदाु सङ्क्क्रमणको जोछखमबाट अलग रहनुहोस्") 

2 घण्टा नाघ्नेगरर खानछपन गदा ुचको कवरले कुराकानी गररन्त्ि, त्यसैले त्यकतो लामो समयसम्म खानछपन नगनुुहोस्। 



 
ネパール語（NP） 

 

 

 



  

रेसु्टरेन्ट आदि प्रयोग गिदा सङ््करमणको जोखिमबदट बच्न पदलनद गनुापने कुरदहरूबदरे 
ネパール語（NP） 

संलग्न कागजात 1 

 

रेसु्टरेन्ट आदिले पालना गनुुपने कुराहरू प्रयोगकताुले पालना गनुुपने कुराहरू 
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○प्रयोगकताुबीच भौदतक िूरी कायम गने आदि 

・ग्राहकहरूलाई एकआपसमा सीधै अगादिको दसटमा नबसाली दसटहरूबीच 1m को 

िूरी कायम राखे्न अथवा टेबुलमादथ एदिदलक बोिु आदि राखेर छुट्याउने। 

・टेबुलहरूबीच 1m को िूरी राखे्न वा एदिदलक बोिुले छुट्याउने। 

・काउन्टरमा दसटहरूबीच 1m वा सोभन्दा धेरै िूरी कायम राखे्न अथवा काउन्टर 

टेबुलमादथ एदिदलक बोिु आदि राखेर छुट्याउने। 

○पसलदभत्रको हावा पटक-पटक ताजा बनाउने 

・प्रते्यक 30 दमनेटमा 5 दमनेटजदत 2 फरक दिशाको झ्याल पूरै खुल्ला राखे्न आदि गरेर 

पूरु् रूपले पसलदभत्रको हावा ताजा बनाउने। 

○प्रयोगकताुलाई आह्वान गने आदि 

・खानदपन गने बेलाबाहेक पदन सधैैँ मास्क लगाउन प्रोत्सादहत गने। 

・पसलमा आएको बेला शारीररक तापिम नाप्न र हात कीटारु्शोधन गनु प्रोत्सादहत 

गने। 

・प्रयोगकताुहरूले एकअकाुको दगलास वा कचौरामा मदिरा नथप्न, फरक-फरक 

मान्छेहरूले एउटै दगलास वा कचौराबाट नदपउन र ठूलो स्वरले नबोल्न आग्रह गने। 

・लामो समय (2 घण्टाभन्दा धेरै) पसलमा नदबताउन आग्रह गने। 

・एउटा गु्रपका धेरै जना व्यक्ति िुई वटाभन्दा धेरै टेबुलमा छुदिएर बसे्न बेला एउटा 

टेबुलबाट अको टेबुलमा नजान आग्रह गने। 

〇काराओके सुविधाको प्रयोग गर्न ेपसल  

・एक जर्ना व्यविले माइक्रोफोर्न िा अरू सामार्न प्रयोग गर्यो भर्ने त्यसलाई कीटाणुमुि पारेपवि 

मात्र अको व्यविले प्रयोग गर्ने। काराओके बक्स आदिमा प्रत्येक कोठामा कीटाणुमुि पारे्न 

उपकरण राख्ने। 

・मुख्य गरी खार्नवपर्नको सवुिधा प्रिार्न गर्न ेपसल (स्नाक, काराओके क्याफे आदि)-को   

सन्िभभमा, असङ्खख्य मान्िेहरू एकै ठाउँमा भेला भएर काराओके सुविधा प्रयोग गर्ने कुरा  

मर्नमा राखी विशेष गरी कोठा वभत्र हािा फेरेर ताजा बर्नाउर्ने र मान्िे बीचको िरुी कायम 

राख्ने कुरालाई कडाइका साथ अपर्नाउर्ने। 

 

○नाम लेखाउने बेला 

・सङ््किमर्  रोकथाम प्रमार्ीकरर्  दचन्ह  टाैँसेको पसल जस्ताले  प्रयोगकताु  बीचको 

िुरी कायम राखे्न  र पसल दभत्रको  हावा फेरेर ताजा बनाउने कुरालाई किाइका 

साथ अपर्नाउर्न सदकरहकेा पसल प्रयोग गर्ने। 

○बुदकङ्क गने बेला 

・सङ््किमर् रोकथाम घोषर्ा क्तस्टकर अथवा सङ््किमर् रोकथाम माकु टाैँसेर िेखाउने 

पसल प्रयोग गने, जहाैँ प्रयोगकताुबीचको भौदतक िूरी कायम राखे्न र पसलदभत्रको 

हावा पटक-पटक ताजा बनाउने आदि उपायहरू राम्रोसैँग अपनाइरहेको छ। 

○प्रयोग गने बेला 

・प्रयोग गने रेसु्टरेन्ट आदिले अपनाउने सङ््किमर् रोकथाम उपायहरू पालना गरी 

सहयोग गने। 

・खानदपन गने बेलाबाहेक पदन मास्क लगाउने। 

・पसलमा आएको बेला शारीररक तापिम नाप्न र हात-औैँलाको कीटारु्शोधन गने। 

・प्रयोगकताुहरूले एकअकाुको दगलास वा कचौरामा मदिरा थपे्न, फरक-फरक 

मान्छेहरूले एउटै दगलास वा कचौराबाट दपउने र ठूलो स्वरले बोल्नेजस्ता 

सङ््किमर्को जोक्तखम उच्च पाने खालका व्यवहार नगने। 

・लामो समय (2 घण्टाभन्दा धेरै) रेसु्टरेन्ट प्रयोग नगने। 

・एउटा गु्रपका धेरै जना व्यक्ति िुई वटाभन्दा धेरै टेबुलमा छुदिएर बसेको बेला एउटा 

टेबुलबाट अको टेबुलमा नजाने। 

〇काराओके सुविधा प्रयोग गिाभ 

・गीत गाउर्ने बेला मास्क लगाई, मान्िे बीचको िरुी 2 वमटर िा सोभन्िा बढी भएको सवुर्नवित 

गर्ने। 

・एक जर्ना व्यविले माइक्रोफोर्न िा अरू सामार्न प्रयोग गर्यो भर्ने त्यसलाई कीटाणुमुि गरेपवि 

मात्र अको व्यविले प्रयोग गर्ने। 

・वसटहरूबीच 1m भन्िा बढी िरुी कायम गरी अरू व्यविको वसधै अगावड र्नबस्ने। 
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○प्रयोगकताुबीच भौदतक िूरी कायम गने आदि 

・खानाको व्यवस्था गररन्छ भने हलमा अट्ने सङ््कयाको 50% सम्ममा सीदमत बनाउने। 

・खानाको व्यवस्था गररन्छ भने बसेर खाने प्रबन्ध गने। (उदभएर खाने प्रबन्ध नगने) 

・ग्राहकहरूलाई एकआपसमा सीधै अगादिको दसटमा नबसाली दसटहरूबीच 1m को 

िूरी कायम राखे्न अथवा टेबुलमादथ एदिदलक बोिु आदि राखेर छुट्याउने। 

・टेबुलहरूबीच 1m को िूरी राखे्न वा एदिदलक बोिुले छुट्याउने। 

・विा (मञ्च) र सहभागीहरूको बीचमा 2m भन्दा धेरै िूरी कायम गने अथवा एदिदलक 

बोिु आदि राखेर छुट्याउने। 

○पसलदभत्रको हावा पटक-पटक ताजा बनाउने 

・भेक्तन्टलेसन मेदसनले वा ढोका खुलै्ल राखेर हलदभत्रको हावा ताजा बनाउने। 

○प्रयोगकताुलाई आह्वान गने आदि 

・आयोजकलाई सहभागीहरूको जानकारी दलइराख्नको लादग अदग्रम िताु प्रर्ाली आदि 

प्रयोग गनु भने्न। 

・खानदपन गने बेलाबाहेक अरू समयमा मास्क लगाउन पसलमा घोषर्ा आदिद्वारा 

प्रोत्सादहत गने। 

・पसलमा आएको बेला शारीररक तापिम नाप्न र हात कीटारु्शोधन गनु प्रोत्सादहत 

गने। 

・प्रयोगकताुहरूले एकअकाुको दगलास वा कचौरामा मदिरा नथप्न, फरक-फरक 

मान्छेहरूले एउटै दगलास वा कचौराबाट नदपउन र ठूलो स्वरले नबोल्न आग्रह गने। 

・लामो समय (2 घण्टाभन्दा धेरै) पसलमा नदबताउन आग्रह गने। 

・एउटा टेबुलबाट अको टेबुलमा नजान आग्रह गने। 

○बुदकङ्क गने बेला 

・आयोजकले सहभागी हुने अनुमान गररएको सङ््कयाको आधारमा सहभागी व्यक्तिबीचको 

िूरी (दसटमा बसेको बेला 1m वा सोभन्दा धेरै) कायम गनु सके्नजदतको ठूलो हल 

चयन गने। 

・खानाको व्यवस्था गररन्छ भने हलमा अट्ने सङ््कयाको 50% सम्ममा सीदमत पाने। 

・उदभएर खाने प्रबन्ध नगने। 

○प्रयोग गने बेला 

・प्रयोग गने पाटी हलले अपनाउने सङ््किमर् रोकथाम उपायहरू पालना गरी सहयोग 

गने। 

・खानदपन गने बेलाबाहेक अरू बेलामा पदन मास्क लगाउने। 

・पसलमा आएको बेला शारीररक तापिम नाप्न र हात-औैँलाको कीटारु्शोधन गने। 

・प्रयोगकताुहरूले एकअकाुको दगलास वा कचौरामा मदिरा थपे्न, फरक-फरक 

मान्छेहरूले एउटै दगलास वा कचौराबाट दपउने र ठूलो स्वरले बोल्नेजस्ता 

सङ््किमर्को जोक्तखम उच्च पाने खालका व्यवहार नगने। 

・लामो समय (2 घण्टाभन्दा धेरै) पाटी हलको प्रयोग नगने। 

・एउटा टेबुलबाट अको टेबुलमा नजाने। 


