
यस प्रान्तमा लागू गरिने「7 औं लहि」 बाट बच्ने उपायहरु आदिको बािेमा
▽स्वास््य के्षत्रमा भएको चापलाई ध्यानमा राख्दै, सकेसम्म सामाजिक आर्थिक गततविर्िहरूमा सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले 「BA.5 बाट बच्ने

उपायलाई सदुृढीकिणको घोषणा」लाई काययन्वयन गनेछौ
→घोषणाकोसाथै प्रान्तका नागरिकहरुलाई अनिुोि आदद,प्रान्तको प्राथममकताको प्रयास आदि मा आधाररत कायायन्वयन（अगष्ट５ताररक देखि अगष्ट 31 ताररक）

①ओममक्रोन भाइिस बाट बच्ने उपायको रुपमा प्रयास चामलरहेको「चाि स्तम्भ」

②गममिको बबिा,・ओबोन बबिाको समय बबताउने तरिका सँग सम्बन्न्धत अनरुोध

BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सदुृढीकरणको घोषणा（अगष्ट ５ देखि अगष्ट 31）

गममयबबदा,ओबन बबदाको समय बबताउने तररका

ओममक्रोन भाइरस बाट बच्ने उपायको 「चार स्तम्भ」

① िोप लगाउनको लागग गतत बढाउने

③वदृ्ध तथा अपाङ्गता आश्रममा संक्रमण तनयन्त्रण
गरर, व्यवसायकायय लाई तनरन्तरता ददने

②शकै्षक्षक सस्थांन, नसयरी स्कुलहरुमा संक्रमण तनयन्त्रण
उपायहरूको पणूयता पालन गरौ

④अनलाइन बाट काम गने आदद काययलाई थप रुपमा
प्रोत्साहन गने

①धेरै गममय वा लऊु लाग्नु बाट साबधानी अपनाई, संक्रमण रोकथाम
उपायहरू पणूयरुपमा पालना गरौ

②शारीररक अवस्था िराब भएको（ज्वरो आएको आदद समयमा बादहर
घमुफिर गने काययलाई रोकौ (सँगै बस्ने पररवारका सदस्यहरू समेत)

③प्रान्त बादहरको यात्रा वा स्थानीय काययक्रमहरु मा साबधानी अपनाउने
（शाररररक अवस्था िराब भएको बेलामा बादहर घमुफिर नगरौ, गन्तव्य
स्थानहरूमा गररएको अनरुोधहरूको पालन, आदद गरौ)

प्रान्तको प्राथममकताको प्रयास आदि

ब्यबसायीहरुको 
लागग

आधारभूत रुपमा संक्रमण तनयन्त्रण को पुन:पूणयपालना गरौ

तेस्रो,चौथोपटकको िोप लगाउन को लागग प्रोत्साहन

संक्रमणको उच्च जोखिम भएका काययक्रमहरू आदद मा जान लाई रोक्ने
（ ववशषे गरी गन्म्भर जोखिम भएका व्यन्क्तहरु）

पाटी तथा िानवपन गररने काययक्रमहरु को समयमा साबधानी अपनाउने

आकन्स्मक बादहरंग ववभाग, एम्बुलेन्सको उगचत प्रयोग

प्रान्तका नागररकहरूको लागग
व्यापार तनरन्तरता योजना मा आधाररत व्यापारको तनरन्तरता

（ववशषे गरी सामान्जक-आगथयक गततववगधहरु लाई कायम राख्न सहयोगी आवश्यक व्यवसायी)

घरबाट नै गररने अफिसको काम（अनलाइन वकय ）आददको प्रवद्यधन
संघसंस्थामा गररने काययक्रम आदद को संक्रमण तनयन्त्रण पूणयपालना

एन्न्टजेन गुणात्मक परीक्षण फकट आदद बाट आफ्नै िचयमा पररक्षण गने7
（हल्का लक्षण र गन्म्भर जोखिम नभएका व्यन्क्तहरु）

ममयागी BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सदुृढीकिणको घोषणा



प्रान्तका नागरिकहरु लाई अनुिोिको बबबिण 【प्रान्त मभत्रका सम्पूणि क्षेत्र】
अगष्ट ５ तारिक िेखि अगष्ट 31 तारिक

○  प्रभावकारी रुपमा कोठामा हावा पररचालन गने, सन्जयकल मास्कको प्रयोग गने, हात,नाडीको सरसिाई आदद प्रान्तका प्रत्येक नागररकहरुले आधारभूत रुपमा संक्रमण 
तनयन्त्रण उपायहरू पूणय रुपमा पालना गरौ

○ धेरै गममय वा लु लाग्नु बाट साबधानी अपनाई, नन्जकै बाट गररने कुराकानी आदद रोकी, पररन्स्थतत अनुसार सही ढंगले मास्क लगाउने गरौ
○ अन्य वप्रिेक्चरहरुमा यात्रा गदाय आधारभूत रुपका संक्रमण तनयन्त्रणका उपायहरूको पूणय रुपमा पालन गनुयका साथै, गन्तव्य स्थान जस्तोफक वप्रिेक्चरहरुद् वारा अनुरोध 

गररएको संक्रमण तनयन्त्रण उपायहरूको पालना गरौ
○ पाटी तथा िानवपन गररने काययक्रम को बेलामा, लामोसमयसम्म, ठुलो स्वरमा होहल्ला नगने, कुराकारी गदाय पतन राम्ररी मास्क लगाउने काययको पूणयरुपमा पालना गने आदद 

「अरुमा साने」 「आिुमा सने」 कायय लाई पूणयता रोक्ने कोमशस गरौ
○ रेस्टुरेन्टहरुको प्रयोग गदायको बेलामा, कोरोना मापन प्रमाणीकरण पसल ※आददको उपयुक्त संक्रमण तनयन्त्रणका उपायहरू लागू गररएको रेस्टुरेन्टहरू आददको प्रयोग गरर, 

पसलको तनयम अनुसारको संक्रमण रोकथाम उपायहरु पालना गनयमा सहयोग गरौ ※ 「छनौट गरौ！छान्नसफकने !!ममयागी रेस्टुरेन्ट कोरोना मापन प्रमाणीकरण प्रणाली」 को 
प्रमाणीकरण पसल

○ संक्रमणको बारेमा गचन्ता महसुस गरररहेको नगरबासीले लक्षण नदेखिए पतन परीक्षण गने गरौ
○ सकेसम्म प्रारन्म्भक चरणमा तेस्रोपटक सम्मको िोप लगाउने कायय गरौ（ववशेष गरी युवा पुस्ताका व्यन्क्तहरु）,साथै वदृ्धवदृ्धाहरू र अन्ततनयदहत रोग भएका आदद गम्भीर            

रोगहरूको उच्च जोखिम भएका व्यन्क्तहरु, स्वास््य के्षत्रका कमयचारी र वदृ्धआश्रम आददका कमयचारीहरुले चाँही चौथोपटकको िोप लगाऊ
○ देश बादहर जाने वा िकय ने वा यात्रा गदाय, महत्वपूणय काययक्रममा सहभागी हुनुपने बेला आददमा भने, प्रान्त द्वारा संचालन गररएको तन: शुल्क गररने pcr

केन्रमा परीक्षण गने बारेमा ववचार गरौ

○ तनयममत रूपमा आफ्नो स्वास््य व्यवस्थापन गनय प्रयास गनुयका साथै, ज्वरो, िोकी, घाँटी दखु्न ेआदद अमलअमल भएपतन अस्वस्थ महसुस भएको िण्डमा, सँगै बस्ने 
पररवारका सदस्यहरू सदहत, बादहर घुमफिर, यात्रागने जस्ता काययलाई रोकौ

○ गचफकत्सा उपचार, गचफकत्सा संस्था परीक्षण केन्र（ज्वरो आउँदाको लागगको बादहरंग सेवा）मा  चाप कम गनय को लागी हल्का लक्षणहरू भएका व्यन्क्तहरू, गन्म्भर, उच्च 
जोखिम कम भएका व्यन्क्तहरुले, परीक्षण फकट डमेलभरी, पोजेदटभ व्यन्क्त दताय केन्र (अगष्ट 5 ताररक(शुक्रबार) 3 बजे देखि ररसेप्सन सुरु गररएको) को प्रयोग गरौ

○ आिु र आफ्नो पररवार को सुरक्षाको लागी, भीडभाड हुने ठाउँ आदद, संक्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउँमा जानेआउने,यात्रा गने बाहेक, बादहर गई
सामुदहक रुपमा  मददरा सेवन गने आदद, संक्रमणको जोखिम उच्च हुने गततववगधहरूलाई रोकौ（गम्भीर रोगको उच्च जोखिम भएका व्यन्क्तहरुले ववशेष ध्यान ददनुपछय）

○ गचफकत्सा क्षेत्रमा बढ्दो चापका कारणलाई ध्यानमा राख्दै, आकन्स्मक बादहरंग सेवा साथै एम्बुलेन्सको उगचत प्रयोग गने कायय गरौ


