<ネパール語・नेपाली>

तोउहोकुको आपतकालीन सम्बन्धि संयक्
ु त घोषणा
～ मन-मुटु एक ढिक्का पारे र आफ्नो प्यारो ठााँउलाइ जोगाऔँ ～
अप्रिल 16 ताररकबाट, जापानमा नयााँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोगका कारण 「आपतकालीन घोषणा」

को लक्षित िेत्रलाई बिाएर जापानको सबै िाधतहरुमा बबस्तार गररएको छ । हामीहरु, संक्रमणको फैलावटलाई
रोकथाम गनन र यस रोगको चााँडो अध्यको लागग संयुक्तरुपमा एकसाथ खडाभइ दृि संकल्पसढहत ममलेर

काम गनेछौं भधने कुरा यहााँहरु सामु घोषणा गर्न छौं ।
ि्येक िाधतहरुको हकमा पनन,「आपतकालीन घोषणा」को सम्बधिमा, यस अनघ र्े खखनै िाधत तथा
नगरबासी सबै महानुभावहरुलाई बबमभधन तवरले आ्मसंयमता अपनाउने सम्बन्धि अनरु ोि गने कायन गर्ै

आएका छौँ साथै, अब आउन लागेको लामो छुट्ढट (गोल्डेन प्रवक) सम्मको समय लाई, फेररपनन, मे 6
ताररक सम्मको लक्षित अवगिको लागग, ननम्न कुराको बारे मा सहयोगको लागग कडाइका साथ अनुरोि
गर्न छौं ।

１

घर बाहिर निस्किबाट जोगििे (आत्मसंयमता अपिाउिे)

तोउहोकु तथा ननगाता िाधत िेत्रमभत्रको आवतजावत या खाधतो, खाधसाइ आढर्का अधय िेत्रसाँगको
आवतजावत, यात्रा तथा घर फकनने आढर् सढहत, आफ्नो िाधतहरुबाट अनावश्यक तथा अ्यधत जरुरी
बाहे क बाढहर जानबाट जोगगन अनुरोि गररधछ।

्यसैगरर, िेरै संख्यामा सामढु हक संक्रमण र्े खखएको, शहरी भीडभाड िेत्रका मनोरधजन व्यवसायको साथमा
संचामलत क्लब तथा रे स्टुरे धट आढर् ठाउाँ मा जानबाट जोगगन कडाइका साथ अनुरोि गर्न छौं ।
अस्पतालको फलोअप या र्ै ननक न्जवनयापनको आवश्यक सामान ककनमेल आढर्को लागग बाढहर जानुपने

न्स्थनतमा पनन 3 ब (बधर् स्थान・बिी भीडभाड・बिी नन्जकको संसगन) बाट बच्ने कामलाइ कडाइका साथ
अनुसरण गरौं ।

２

व्यवसायीिरुले कडाइका साथ संक्रमण रोकथामका उपाएिरु अवलम्बि ििे

घरै बाट कामगने तथा काममा जानेआउने समय फरक पाने लगाएतको व्यन्क्त र व्यन्क्तको बबचको

संसगनलाई कम गनन पहल गने, र कमनचारी या व्यवसाय साझेर्ार तथा ग्राहक लाई संक्रमण हुन नढर्ने
उपाएहरु कडाइसाँग अपनाउनक
न ाँग
ु ा साथै, ज्वरो आढर्को लिण र्े खखएका कमनचारीलाई काममा आउन पूणस
रोक्नुहोला । प्रवशेष गरर, पसल हरुमा, ग्राहकहरुको भीडभाड हुन नढर्ने बातावरण बनाउने लगायतका
संक्रमण रोकथाम गने उपाएहरु अपनाउनु हुन अनुरोि गर्न छौं ।
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