「मियागी BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सुदृढीकरणको घोषणा」
सम्बन्धिा प्रान्तका नागररकहरूिा सबैजनािा अनुरोध
यस प्रान्तमा फैलिएको नयााँ कोरोना भाइरसको नयााँ भेररयन्टको पोजेटटभ दे खिएका माननसको संख्या, जुिाई
मटिनाबाट बढ्दै गईरिे कोिे, भाइरसको प्रवत्तृ ि पररबततन भै, जुिाई 29 ताररक सम्ममा बबगतको भन्दा उच्च बबन्द ु
पारगरर 3,711 व्यक्तत रे कर्त गररएको छ र, बबरामीिरूको संख्या पनन टदनिुाँ जसो उच्च रे कर्त राख्ने क्रम ननरन्तर
बढीरिे को िुनािे, अटििे सम्म अनुभव नगररएको संक्रमण फैलिने क्रमको सामना गरररिे का िुाँदा, चचककत्सा
संस्थानिरुमा पनन बबरामीको चाप बढ्दै गएको िुाँदा, अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा आईपुगेको छ ।
यटद संक्रमण अवस्था यिी क्रमिे ननरन्तर बढीरह्यो भने, अस्पताि शैयाको संख्या नछट्टै भररभराऊ िुने चचन्तािाई
माध्यनजर राख्दै सरकारी कायतदििे「सामाक्जक आचथतक गनतत्तवचििाई कायम राख्दै संक्रमण फैिावट रोकथामको
उपायिरु िागुगनत सबै

त्तप्रफेतचरिरूिाई सियोग」गने ननणतय गररएको छ। यो साँग,ै चचककत्सा संस्थानिरुमा

चापको संख्या ननक्चचत स्थर भंन्दा बढे कोिे त्तप्रफेतचरिरुमा, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको वास्तत्तवक क्स्थनत अनुसार
ननणतय गरर, 「BA.5 बाट बच्ने उपायिाई सुदृढीकरणको घोषणा」गनक
ुत ा साथै, नागररकिरु र व्यवसायीिाई
सियोगको िाचग अनुरोि तथा आह्वान गने र त्यस्ता प्रयासमा राष्ट्रिे सियोग गने ननणतय गरे को छ ।
यस प्रान्तमा िािको चचककत्सा संस्थानमा बढे को चापको अवस्थाको अनतररतत, गमी बबदा, ओबन बबदाको अवचिमा
माननसिरुको टिर्र्ुिमा वद्
ृ चिको कारण अझ बढी संक्रमण फैलिने उच्च जोखिमिाई ध्यानमा राख्दै , फेरीपनन
प्रीफेतचरका नागररकिरूिाई आिारभूत संक्रमण ननयन्त्रणका उपायिरू राम्रोसाँग िागू गनत आग्रिका साथै, व्यापार
ब्यबसायीिरु समक्षमा संक्रमणको जोखिम कम गनत उपयुतत उपायिरु चाल्न अनुरोि गरर,「BA.5 बाट बच्ने
उपायिाई सुदृढीकरणको घोषणा」गने कायत गदतछौ ।
यस प्रान्तका सम्पूणत नागररक तथा व्यापार ब्यबसायीिरु समक्ष, यसपटकको घोषणा चााँिी सामाक्जक आचथतक
गनतत्तवचििाई कायम राख्दै र चचककत्सा सस्थांनमा भएको चापिाई कम गने अनुकूिताको िक्ष राख्दै , अमूल्य
जीवनको रक्षाको िाचग पनन िो भन्ने कुरा बुखझटदन िुन्छ भन्ने आग्रिको साथै, संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण
गने तफत र थपरुपमा, संक्रमण रोकथामका उपायिरू पण
त पमा िागू गनतको िाचग तपाईिरूको सियोगको िाचग
ू रू
िाटदतक अनुरोि गदत छौं ।
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