संक्रमण फैलावट रोक्नको लागिको थप उपायहरू आदिको बारे मा

िप उपायहरू

▽ बतामानको संिमण पररस्थिनत, आदद मा आधाररत,「पुनफैलावट पूणण रोकथाम अवगध （～अिष्ट 31）」सम्म िने थप उपायहरुको रुपमा,
सेन्िाई ससटी सित्र（सम्पूणण िेत्र）को मनोरन्जन सँि सम्बगधत रे स्टुरे न्ट, मदिराको बबक्रक्र बबतरण िने रे स्टुरे न्टहरु आदि मा लक्षित व्यापार समय घटाउन
अनुरोध लािू िने （जुलाई 21～अिष्ट 16 ब्यवसाय अवगध）

थप उपायहरूको वववरण（कानूनको धारा 24 बुँदा 9 मा आधाररत अनरोध）

सेन्िाई ससटी सित्र（सम्पूणण िेत्र）को मनोरन्जन सँि सम्बगधत रे स्टुरे न्टहरु आदि※1 मदिराको बबक्रक्र बबतरण िने रे स्टुरे न्टहरु आदि※2

लक्षित
अनुरोध

अनरु ोध
बबबरण

अनुरोध
अवगध

※1 खाद्य सरसफाई कानन
ू अन्तिातको व्यापार अनमनतपत्र प्राप्त िरे को पसलहरु आददको लागि, यौनजन्य ब्यवसाय आददको ननयमन सािै, व्यापारको
अनकलता आदद सुँि सम्बगध काननको धारा 2 बुँदा 1 को अनच्छे द 1 को आधारमा लािहने िरर व्यापार िने पसल
※2 खाद्य सरसफाई कानन
ू अन्तिातको व्यापार अनमनतपत्र प्राप्त िरे को कराओके पसलहरू आदद सदहत

अपवाि

「भमयािी रे थटरे न्ट कोरोना रोकिाम उपाय प्रमाणीकरण प्रणाली」बाट प्रमाखणत िएका पसल भसद्धान्त तह अनुरोधको
लािुहुने ससमा िन्िा बादहर हने ।

① बबहान 5 बजेबाट बेलुका 9 बजे सम्मको व्यापार समय घटाउने
② मदिराको बबक्रक्र बबतरणको लागि चाँही बबहान 11 बजेबाट बेलक
ु ा 8 बजे सम्म

※「मददराको बबक्रि बबतरण」को प्रयोिकतााहरुले पसल भित्र मददरा बोकेर ल्याउने करा पनन समावेस हने ।

2021 जल
ु ाई 21 ताररक बाट 2021 अिष्ट 16 ताररक सम्म

साबधानी अपनाउने

▽ ववितको तलनामा, ववद्याथी आदि（20बर्षे उमेर समह
ु ）को संक्रमण िर बढ्िो िएका कारण ववश्वववद्यालयहरु आदि लेपनन, ववद्याथीहरूको संक्रमणको
उच्च जोखिमपण
ू ण कायण वा ववद्यालयहरू सित्र आदिमा संक्रमण रोकथाम उपायहरू आदिमा सम्बस्न्धत करालाई साबधानी कडाईका साथ अपनाउने
1

समयािी प्रान्तका नािररकहरुमा अनरु ोध【समयािी प्रान्त सित्रका सम्पण
ू ण िेत्र】
पन फैलावट रोकिाम पूणत
ा ाका साि पालना अवगध（～2021.08.31）

लक्षित

○ बादहर जाुँदा, एक ठाउुँ बाट अको ठाउुँ मा जाुँदा, 「भिड िाड」・「मख्य５प्रकारको अवथिा※」 आदद को बेवाथता िरे मा
वा माथक लिाउने, हात राम्रोसुँि धने आदद को आधारिूत संिमण लागि कडाइका साि पालनिने
○ प्रान्त िन्दा बादहर अनावश्यक वा अत्यन्त जरुरर बाहे क जाने काया,बबशेष िरर आपतकालीन अवथिाको घोषणा िरे को

प्रान्तका बाससन्िाहरुमा

िेत्र आदद ठाउुँ , आपतकालीन उपायको लागि रोकिाम अनरोध आदद अपनाउनपने िेत्रहरूमा जान आउनथिगित
िना वा कडाईका साि रोकौ
○ बबशेष िरर भिडिाड हने समयमा वा थिानहरुमा, सकेसम्म जानको लागि रोकौ
○ संिमण ननयन्त्रण िने उपाए कडाइका साि पालना निरे का रे थटरे न्टहरु आददमा जान (होम डेभलिरी र टे कआउट बाहे क)

बाट टाडा रहौं
○ मददरा वपउनको लागि ठलो संख्यामा िेलािै लामो समयसम्म अनावश्य बथने काम बाट बच्न्ने, कराकानीको बेलामा
माथक राम्रोसुँि लिाउने तिा मददरा नवपउदा पनन साबधानी अपनाउने िरौँ
○ रे थटरे न्टमा लाि िररएकोको संिमण फैभलन रोकिामको उपाएहरुलाइ पूणरु
ा पमा सहयोि िरौँ
○ सडक, पाका आददमा सामदहक रुपमा िेलािै खाने, मददरा वपउने िनााले संिमणको जोखखम उच्च हनेहनाले यथता
कायाहरु निरौ

※संिमणको उच्च जोखखम िननएको, ① खाने, मददरा वपउने सुँि सम्बस्न्धत सामास्जक जमघट आदद ② ठलो संख्यामा िेलािै लामोसमय
सम्म अनावश्यक करािरर बथने, खाने-वपउने ③माथक नलिाई कराकानी िने④साुँघरो ठाउुँ मा सामदहक स्जबनयापन ⑤बथने ठाउुँ को फेरवदल
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