
फेब्रुअरी 14 ताररक पछि पछि कोरोिाबाट बच्िे उपायहरुको बारेमा

▽संक्रममत व्यक्ततको संख्या, बबरामी बेडको उपयोग दर, साथै बढ्दोक्रम िरोककएको क्थिछत जारीरहेको हुुँदा अनि, थवाथ्य के्षत्रमा परेको चापको अवथिा पनि
सधुार तफफ  उन्मखु हुदै गैरहेको कारण फेब्रअुरी 13 ताररक म्याद गररएको 「ममयागी थवाथ्य के्षत्रमा चापको कारण संकट घोषणा」 को निर्ााररत समय अिसुार 
अन््य गररएको छ ।

→ यर्पी, थवाथ्य के्षत्रको बोझ कम गिफ र संक्रमण छियन्त्रण गिाको लागगको प्रयासलाई भिे जारी राख्न आवश्यक पिे भएकाले,प्रान्तको िागररकहरुमा अिरुोध 
गररएको सामग्रीको आंमिक भागलाई सहजता गरर जारी राखििे छ ।

「ममयागी स्वास््य क्षेत्रमा चापको कारण संकट घोषणा」को अन््य गररएको 

प्रयास चामलरहेको ओममक्रोि भेररएन्टबाट बच्िे उपाय 

① िोप लगाउिको लागग गनत बढाउिे 

③ वदृ्र् तथा अपाङ्गता आश्रममा संक्रमण नियन्त्त्रण
गरर, व्यवसायकाया लाई निरन्त्तरता ददिे

② शकै्षक्षक सस्थांि, िसारी स्कुलहरुमा संक्रमण
नियन्त्त्रण उपायहरूको पालिा गिे 

④ अिलाइि बाट काम गिे आदद कायालाई थप
रुपमा प्रोत्साहि गिे

• ब्यबसाय निरन्त्तरता सरुक्षा प्रणाली वा अिलाइिबाट गररिे    
काम आददको अिरुोर्लाई सहजता

थवाथ्य के्षत्रमा पिे चापको कारण अझसैतकफ  अपिाउि 
आवश्यक पिे 

• गचककत्सा काया प्रणाली कायम रािे प्रयास जारी राख्न आवश्यक
• संक्रमण फैलावट रोकथामको प्रयासहरू पनि सदै्र्ान्न्त्तक रूपमा
जारी राखििे छ

प्रान्तका िागररकहरू आददलाई गररएको मखु्यत अिरुोध सामग्री (फेब्रअुरी 14)

✓ परीक्षण ककट बाट आफ्िै िचामा पररक्षण गिे कायाको कायाान्त्वयि
（संक्रमण दतााको लक्षक्षत समुह बादहरका व्यन्तत）

✓ आकन्स्मक बादहरंग सेवा,एम्बुलेन्त्सको उगचत प्रयोग

चचकक्सा कायफ 
प्रणाली

कायम राख्न

1

संक्रमणको 
फैलावट

रोकिाम उपाय

✓ आर्ारभूत संक्रमण नियन्त्त्रण उपायहरूको पुि पालिा गरौ
（ववशषे गरी यात्रा गदाा आदद,डििर वा पाटीसमेत, मौसम   
अिुसारको कायाक्रमहरु आददमा पूणापालिा）

✓ िोप लगाउि को लागग प्रोत्साहि
✓ यात्रा आदद गिे व्यन्ततको गनतववर्「पररन्स्थनत」अिुरुप पररक्षण

गिे काया
✓ शरीरमा अफ््यारो महसुस हुदा बादहर िनिस्किे 
✓ संक्रमणको उच्च जोखिम भएका काया गनतववगर्हरू कम गिे 
✓ अिलाइि बाट गररिे काम आदद मानिसहरु सँग सम्पका  

हुिे काया घटाउिे

ब्यबसाय 
छिरन्तरता 

सरुक्षा प्रणाली

✓ व्यापार निरन्त्तरता योजिा को निरीक्षण
(प्रान्त्तका िागररकहरु आददको जीवियापिका लागग आवश्यक 
गनतववगर्हरू गिे निकायहरू) 

मसामाक्जक आचिफक कायफ गछतववचधहरूमा सीममत प्रभाव

छिरन्तरता

सहजता

सहजता

छिरन्तरता



प्रान्तका िागररकहरु लाई अिुरोधको बबबरण 【प्रान्त मभत्रका सम्पूणफ क्षेत्र 】

फेब्रुअरी 14 ताररक पछि
【चचकक्सा कायफ प्रणाली कायम राख्न】
○ सकं्रमण दतााको लक्षक्षत समहु बादहरका व्यन्तत, परीक्षण ककट बाट आफ्ि ैिचामा पररक्षण गिुाका साथ,ै कोरोिा पोजेदटभ सपोटा सेन्त्टरको उपयोग गरौ
○ गचककत्सा ससं्थािहरूमा हुिे अत्यगर्क बोझ कम गिाको लागग, आकन्स्मक बादहरंग सेवा साथै एम्बलेुन्त्सको उगचत प्रयोग गरौ

【संक्रमण फैलावट रोतिको लाचगको उपायहरू】
○ प्रभावकारी रुपमा कोठामा हावा पररचालि गिे, सन्जाकल मास्कको प्रयोग गिे, हात,िािीको सरसफाई आदद प्रान्त्तका प्रत्येक िागररकहरुले आर्ारभतू रुपमा सकं्रमण नियन्त्त्रण उपायहरू पणूा रुपमा पालिा गरौ
○ िन्जकै बाट गररिे कुराकािी आददमा, पररन्स्थनत अिसुार सही ढंगले मास्क लगाउिे गरौ
○ सकं्रमण पनछको लागग तयार गरर, ज्वोरोको औषगर् वा एन्न्त्टजेि परीक्षण ककट, िािेकुरा, दैनिक आवश्यकताका सामािहरू आदद तयारी अवस्थामा रािौ 
○ नियममत रूपमा आफ्िो स्वास््य व्यवस्थापि गिा प्रयास गिुाका साथै, शरीर अस्वस्थ महससु भएको िण्िमा, बादहर घमुकफर गिे, काममा जािे, ववद्यालय वा  ककन्त्िरगाििे जािे िगरौ 
○ आफू र आफ्िो पररवार आददलाई बचाउिको लागग, सकं्रमणको उच्च जोखिम हुिे गनतववगर्हरूबाट टाढा रहिहुोला 
○ सकेसम्म चाँिो ओममक्रोि भेररएन्त्टको लागग िोप लगाउिे काया गरौ
○ अमभभावकहरुले, जन्न्त्मएको 6 मदहिा देखि 4 वषाको बालबामलका, 5 देखि 11 वषाको बालबामलकाहरूलाई िोप लगाउिे बारेमा ववचार गरौ
○ रेस्टुरेन्त्टहरुको प्रयोग गदाा、कोरोिा मापि प्रमाणीकरण पसल※आददको उपयतुत सकं्रमण नियन्त्त्रणका उपायहरू लाग ूगररएको रेस्टुरेन्त्टहरु आददको प्रयोग गिे, रेस्टुरेन्त्टहरुले लाग ूगरेका सकं्रमण फैलावट रोकथामको 

उपाएहरुको पालिामा पणूारुपमा सहयोग गरौ
○ पाटी तथा िािवपि गिे बेलामा, लामोसमयसम्म ठुलो स्वरमा होहल्ला, कुराकािी गदाापनि राम्रोसँग मास्क लगाउिे कायाको पणुारुपमा पालिा गिे आदद,「अरुमा सािे」 「आफुमा सिे」 कायालाई रोतिे कोमशस गरौ
○ यात्रा आदद,एक वप्रफेतचरबाट अको वप्रफेतचरहरुमा जािे आउिे काया गदाा, ठूला ठूला कायाक्रममा सहभागी हँुदा,आर्ारभतू सकं्रमण नियन्त्त्रणका उपायहरू राम्ररी लाग ूगिुाका साथै, गन्त्तव्य स्थाि वप्रफेतचरहरुको 

कायाक्रमहरुमा जाँदापनि आयोजक द्वारा लाग ूगररएको सकं्रमण नियन्त्त्रण उपायहरूको पालिा गिे गरौ
○ यदद सकं्रममत व्यन्ततसँगको सम्पका मा आउि ुभएको िण्िमाभिे, चाँि ैकोरोिा परीक्षण गिे काया गरौ । देश मभत्र फकका एको भएमा वदृ्र्बदृ्र्ाहरू वा अन्त्तनिादहत रोगहरू भएकाहरूलाई सम्पका  गिा पयो भिे

पदहलेि ैकोरोिा पररक्षण गिे काया गरौ。वदृ्र्आश्रम आदद ठाउँको उपभोग गिे व्यन्ततहरुले,अस्थायी रूपमा घर फककिं दा जस्ता न्स्थनतमा निरीक्षणहरू सञ्चालि गिे कायाहरु 
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