
कोरोना भाइरस बिरूद्ध आपतकालीन रुपका उपायहरुको अन्त्यको जानकारीका साथै प्रान्ततको अनुरोध वििरण, आदि
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लक्षित िेत्र िेत्र अक्टोिर 1-अक्टोिर 31（पुन फैलावट रोकथाम कडाइका साथ पालना अबधि）
※ प्रान्त र सेन्दाई ससटी द्वाराको 「मौसलक आपतकालीन अवस्थाको घोषणा」चााँही अन्त्य भएको छ

प्रान्ततका
िाससन्तिाहरु

प्रान्तका सम्पूणण
िेत्र

घुमफफर गने कार्ण, बाहहर जााँदा पररवारका सदस्र् आहद र मान्छेको सानो संख्र्ामा 
जाने, संक्रमण रोकथाम ननर्न्त्रणको उपार् पूर्रण पमा पालना गने, प्रान्त बाहहर पनन
अनावश्र्क वा अत्र्न्त जर्ररर बाहेक जाने कार्णमा आत्मसंर्मता अपनाउने

रेस्टुरेन्तट प्रान्तका सम्पूणण
िेत्र

समय घटाउन गररएको अनुरोध・मदिराको  बिक्रि बितरण गनन प्रततिन्तध को अन्त्य

यस िाहेकका 
अन्तय संस्था प्रान्त सित्रका सम्पूणण

िेत्र
समय घटाउन गररएको अनुरोध・मदिराको  बिक्रि बितरण गनन प्रततिन्तध को अन्त्य

कायनिम प्रान्तका सम्पूणण
िेत्र

आर्ोजजत समर् घटाउन गररएको अनुरोिको अन्त्य
तलका ननम्न संख्र्ाहर्रको ससमा, िमता दर सानो मात्रामा

माननसको अधिकतम सखं्र्ा िमता दर
5 हजार जनाको सखं्र्ा अथवा िमता दर 50 प्रनतशत सित्रमा
（≦10,000जनाको सखं्या）को कुनपैनन ठुलोसखं्र्ाको ठाउाँ

ठुलो आवाज
गनण100％ नपाउने

ठुलो आवाज
गनण 50％



प्रान्तका नागररकहर्र लाई अनुरोिको बबबरण 【प्रान्त सित्रका सम्पूणण िेत्र】
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अनािश्यक रुपमा िादहर आऊ जाऊ गने कायनमा आ्मसंयमता अपनाऔँ・संिमण रोकथामका उपायहरुको पूणनपालना गने आदि
अक्टोबर 1- अक्टोबर31（पुन फैलािट रोकथाम कडाइका साथ पालना अिधध）

○ िीडिाड हुने ठाउाँमा जाने कार्णलाई सक्दो घटाउनाका साथै,बाहहर जााँन वा एक ठाउाँ  बाट अको ठाउाँमा जााँनको लाधग आवश्र्क परेको 
खण्डमा, सकेसम्म पररवार तथा सामन्र्तर्ा सिै साँगै काम गने साथीहर्रसाँगै सानो संख्र्ा गरी, मास्क लगाउने, हात साबुन पानीले
राम्रोसाँग िुने आहद आिारिूत संक्रमण रोकथामको लाधगका उपाएहर्र पूणणर्रपमा पालना गने, बढी िीडिाड.बन्द स्थान.बढी नजजकको 
सम्सगण वा 「मुख्र् पााँच प्रकारको अवस्था」、िीडिाड हुने ठाउाँ  तथा अवस्था बाट जोगीने

○ प्रान्त बाहहर पनन अनावश्र्क वा अत्र्न्त जर्ररर बाहेक बाहहर जाने आउने कार्णमा आत्मसंर्मता अपनाउने
○ संक्रमण ननर्न्त्रण गने उपाए पूणणर्रपमा पालना नगरेका रेस्टुरेन्ट आहदको प्रर्ोग नगरौ (होम डसेलिरी र टेकआउट बाहेक) 

महदरा पपउनको लाधग ठुलो संख्र्ामा िेलािै लामो समर्सम्म अनावश्र् बस्दै खानपपन,कार्णक्रम गनण आत्मसंर्मता 
अपनाउने , कुराकानीको बेलामा मास्क लगाउन कडाई गने कार्ण, महदरा नपपउदाको खण्डमा पनन साबिानी अपनाउने गरौँ

○ रेस्टुरेन्टहर्रमा लागु गररएकोको संक्रमण फैसलन रोकथामको उपाएहर्रको पालनामा पूणणर्रपमा सहर्ोग गरौँ
○ सडक, पाकण  आहदमा सामुहहक र्रपमा िेलािै खाने, महदरा पपउने आहदले संक्रमणको जोखखम उच्च हुनेहुनाले र्स्ता कार्णहर्रमा 

आत्मसंर्मता अपनाउने कार्णगरौ
○ खोप लगाएको नलगाएको जेिएपनन, आिारिूत संक्रमण रोकथामको लाधगका उपाएहर्र पूणणर्रपमा पालना गरौ
○ असलअसल िएपनन अस्वस्थ महसुस िएमा, धचफकत्सा संस्थामा परामशण गरर, माननसहर्र संगको सम्पकण बाट बच्नुका साथै बाहहरफेर आऊ 

जाऊ गने कार्ण नगरौ


