
यस प्रान्तमा लागू गरिने 「8 औ ंलहि」 बाट बच्ने उपायहरु आदिको बािेमा

▽सकं्रममत व्यक्ततको सखं्या, बबिामी बेडको उपयोग िि, साथै बढ्िोक्रम निोककएको क्थितत जािीिहेको ह ुँिा अनि, थवाथ्य क्षेत्रमा पिेको चापको अवथिा 
पनि अझै उच्च अवथिामा जारीरहेको कारणले 「ममयागी थवाथ्य क्षेत्रमा चापको कािण सकंट घोषणा」लाई िप गररिे छ（थप गररिे अवधि ：जनविी 
17 तारिक ～फेब्र अिी 13 तारिक）

→ थवाथ्य क्षेत्रको बोझ कम गनन र सकं्रमण तनयन्त्रण गिनको लाधग प्रान्तको िागररकहरुमा अिुरोि गररएको सामग्रलाई पररवतनि िगरी थप गररएको छ ।

「ममयागी स्वास््य के्षत्रमा चापको कारण संक  ोोणणा」
को थप गररिे अवधि (फेब्रअुरी 13 सम्म)

प्रयास चामलरहेको ओममक्रोन भेरिएन्टबाट बच्ने उपाय 

① खोप लगाउिको लाधग गनत बढाउिे 

③ वदृ्ि तथा अपाङ्गता आश्रममा संक्रमण नियन्त्रण
गरर, व्यवसायकायन लाई निरन्तरता दििे

② शकै्षक्षक सस्थांि, िसनरी स्कुलहरुमा संक्रमण
नियन्त्रण उपायहरूको पालिा गिे 

④ अिलाइि बा  काम गिे आदि कायनलाई थप
रुपमा प्रोत्साहि गिे

① यात्रा आदि, (िेशभैररको यात्रामा सहयोग）
② मौसम अिसुारको कायनक्रम（ियााँवणनको पा ीहरू सदहत）

हरुमा सहभागी 

संक्रमण फैलावटको कािण सामाक्जक आर्िनक 
गततववर्िमा  प्रभाव

① संक्रमण तथा निक को सम्पकन  व्यक्ततको कारण
अिपुक्स्थत हुिे व्यक्ततको ठूलो संख्यामा बधृि

② 「निक  सम्पकन  बाहेकका अन्य सम्पकन  व्यक्तत」 को पनि        
ठूलो संख्यामा बधृि

「 घोषणा」 क्रममा प्रान्तका नागरिकहरूलाई म ख्य अन िोि सामग्री
（िोभेम्बर 30 िेखख फेब्रअुरी 13）※ तनिन्तिता

✓ परीक्षण कक  बा  आफ्ि ैखचनमा पररक्षण गिे कायनको कायानन्वयि
（संक्रमण ितानको लक्षक्षत समहु बादहरका व्यक्तत）

✓ आकक्स्मक बादहरंग सेवा,एम्बलेुन्सको उधचत प्रयोग

र्चककत्सा कायन 
प्रणाली

कायम िाख्न

1

संक्रमणको 
फैलावट

िोकिाम उपाय

✓ आिारभतू संक्रमण नियन्त्रण उपायहरूको पिु पालिा गरौ
（ववशणे गरी यात्रा गिान आदि,डििर वा पा ीसमेत, मौसम   
अिसुारको कायनक्रमहरु आदिमा पणूनपालिा）
✓ खोप लगाउि को लाधग प्रोत्साहि
✓ यात्रा आदि गिे व्यक्ततको गनतववि「पररक्स्थनत」अिरुुप पररक्षण 

गिे कायन
✓ शरीरमा अफ््यारो महससु हुिा बादहर िनिस्किे 
✓ अनतररतत कक्रयाकलाप, साथीहरूसाँग भेलाहरूमा बबचार पयुानउिे

ब्यबसाय 
तनिन्तिता 

स िक्षा प्रणाली

✓ काममा िेरै व्यक्ततहरू अिपुक्स्थत भए पनि उतत पररक्स्थनत लाई
ध्याि दिएर मसफ्  तथा काम रोति िपिे प्रणालीको बारेमा सोच्िे

✓ 「निक  सम्पकन  बाहेकका अन्य सम्पकन  व्यक्तत」को लाधग उपयतुत
प्रनतकक्रया (काममा आउि बन्ि गिन अिरुोि िगिे)

✓ केदह समय काम रोतिपुिे अवस्था आइपिानको लाधग तयारी गिे 

मातनसहरूसुँग भेटघाट बदि ह ने अवसि, मातनसहरुको
आवतजावतमा वदृ्र्ि



प्रान्तका नागरिकहरु लाई अन िोिको बबबिण 【प्रान्त मभत्रका सम्पूणन क्षेत्र 】

नोभेम्बि 30 तारिक～फेब्र अिी 13 तारिक(हालैको उपायहरू लाई तनिन्तिता दिने)
【र्चककत्सा कायन प्रणाली कायम िाख्न】
○ सकं्रमण ितानको लक्षक्षत समहु बादहरका व्यक्तत, परीक्षण कक  बा  आफ्ि ैखचनमा पररक्षण गिुनका साथै, कोरोिा पोजेद भ सपो न सेन् रको उपयोग गरौ
○ धचककत्सा ससं्थािहरूमा हुिे अत्यधिक बोझ कम गिनको लाधग, आकक्स्मक बादहरंग सेवा साथै एम्बलेुन्सको उधचत प्रयोग गरौ

【संक्रमण फैलावट िोतनको लार्गको उपायहरू】
○ प्रभावकारी रुपमा कोठामा हावा पररचालि गिे, सक्जनकल मास्कको प्रयोग गिे, हात,िािीको सरसफाई आदि प्रान्तका प्रत्येक िागररकहरुले आिारभतू रुपमा सकं्रमण नियन्त्रण उपायहरू पणून रुपमा पालिा गरौ
○ िक्जकै बा  गररिे कुराकािी आदिमा, पररक्स्थनत अिसुार सही ढंगले मास्क लगाउिे गरौ
○ सकं्रमण पनछको लाधग तयार गरर, ज्वोरोको औणधि वा एक्न् जेि परीक्षण कक , खािेकुरा, िैनिक आवश्यकताका सामािहरू आदि तयारी अवस्थामा राखौ 
○ नियममत रूपमा आफ्िो स्वास््य व्यवस्थापि गिन प्रयास गिुनका साथै, शरीर अस्वस्थ महससु भएको खण्िमा, बादहर ोमुकफर गिे, काममा जािे, ववद्यालय वा  ककन्िरगाििे जािे िगरौ 
○ सकं्रमणको उच्च जोखखम भएका स्थािमा जािे आउिे आदि, सकं्रमण फैलाव को कारण बन्िे कायनहरू िगरौ
○ केदहकुरा मसति जािे ठाउाँ , ट्यसुि पढ्ि जािेठाउाँ ,साथीभाईहरु साँगको जमो  आदि ठाउाँमा सकं्रममत िहुि ववशणे ध्याि पयुानऊ 
○ सकेसम्म चााँिो ओममक्रोि भेररएन् को लाधग खोप लगाउिे कायन गरौ
○ अमभभावकहरुले, जक्न्मएको 6 मदहिा िेखख 4 वणनको बालबामलका, 5 िेखख 11 वणनको बालबामलकाहरूलाई खोप लगाउिे बारेमा ववचार गरौ
○ रेस् ुरेन् हरुको प्रयोग गिान、कोरोिा मापि प्रमाणीकरण पसल※आदिको उपयतुत सकं्रमण नियन्त्रणका उपायहरू लाग ूगररएको रेस् ुरेन् हरु आदिको प्रयोग गिे, रेस् ुरेन् हरुले लाग ूगरेका सकं्रमण फैलाव  रोकथामको 

उपाएहरुको पालिामा पणूनरुपमा सहयोग गरौ
○ पा ी तथा खािवपि गिे बेलामा, लामोसमयसम्म ठुलो स्वरमा होहल्ला, कुराकािी गिानपनि राम्रोसाँग मास्क लगाउिे कायनको पणुनरुपमा पालिा गिे आदि,「अरुमा सािे」 「आफुमा सिे」 कायनलाई रोतिे कोमशस गरौ
○ यात्रा आदि,एक वप्रफेतचरबा  अको वप्रफेतचरहरुमा जािे आउिे कायन गिान, ठूला ठूला कायनक्रममा सहभागी हुाँिा,आिारभतू सकं्रमण नियन्त्रणका उपायहरू राम्ररी लाग ूगिुनका साथै, गन्तव्य स्थाि वप्रफेतचरहरुको 

कायनक्रमहरुमा जााँिापनि आयोजक द्वारा लाग ूगररएको सकं्रमण नियन्त्रण उपायहरूको पालिा गिे गरौ
○ यदि सकं्रममत व्यक्ततसाँगको सम्पकन मा आउि ुभएको खण्िमाभिे, चााँि ैकोरोिा परीक्षण गिे कायन गरौ । िेश मभत्र फककन एको भएमा वदृ्िबदृ्िाहरू वा अन्तनिनदहत रोगहरू भएकाहरूलाई सम्पकन  गिन पयो भिे

पदहलेि ैकोरोिा पररक्षण गिे कायन गरौ。वदृ्िआश्रम आदि ठाउाँको उपभोग गिे व्यक्ततहरुले,अस्थायी रूपमा ोर फककिं िा जस्ता क्स्थनतमा निरीक्षणहरू सञ्चालि गिे कायनहरु 
2

※ 「 छिौ   गरौ！ छान्िसककिे ममयागी रेस् ुरेन्  कोरोिा मापि प्रमाणीकरण प्रणाली」 को प्रमाणीकरण पसल
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