
सेप्टेम्बर 1 ताररक पछि पछि कोरोिाबाट बच्िे उपायहरुको बारेमा
▽ हालको संक्रमण अवस्था र स्वास््य के्षत्रमा भएको चापलाई ध्यानमा राख्दै,「ममयागी BA.5 बाट बच्िे उपायलाई सदुृढीकरणको घोषणा」 को अवधिलाई सेप्टेम्बर

अन्त्य सम्म थप गररएको छ
→ प्रान्ततका िागररकहरुमा गररएको अिरुोध आदि भन,े केहह अंश बाहेक छिरन्ततरता हदईने（※छि: शलु्क परीक्षण सँग सम्बन्धि कुरामा पररवर्तहुने）

「BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सुदृढीकरणको घोषण」
को अवधि थपगररएको (सेप्टेम्बर 30 सम्म)

1

「BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सुदृढीकरणको घोषणा」 पालना मुख्य अनुरोि, आहद

✓आिारभूर् संक्रमण ननयधत्रण उपायहरूको पुनः पूणतर्ा पुवतक पालना गरौ
✓पाटी र्था खानपपन गररने कायतक्रमहरु को समयमा साबिानी अपनाउने
✓प्रारन्म्भक खोप लगाउन को लाधग प्रोत्साहन
✓एन्धटजेन परीक्षण ककट आहद बाट आफ्नै खचतमा पररक्षण गने

（हल्का लक्षण र गन्म्भर जोखखम नभएका व्यन्तर्हरु）

✓संक्रमणको उच्च जोखखम भएका कायतक्रमहरू आहद मा जान लाई रोतने
（ पवशषे गरी गन्म्भर जोखखम भएका व्यन्तर्हरु）

✓आकन्स्मक बाहहरंग पवभाग, एम्बुलेधसको उधचर् प्रयोग गरौ

प्राधर्का नागररकहरूको लाधग
ब्यबसायीहरुको लाधग

✓घरबाट नै गररने अकिसको काम（अनलाइन वकत ）आहदको प्रव त्िन
✓संघसंस्थामा गररने कायतक्रम आहद मा संक्रमण ननयधत्रण पूणतपालना
✓व्यापार ननरधर्रर्ा योजना मा आिाररर् व्यापारको ननरधर्रर्ा

（पवशषे गरी सामान्जक-आधथतक गनर्पवधिहरु लाई कायम राख्न
सहयोगी आवश्यक व्यवसायी)

यस पटकको मुख्य पररवर्तनहरू

आधारभतु रुपमा, माथथ उल्लेखित अिरुोधहरू, आदि लाई जारी राखििे ि

सामग्री बर्तमानको पररवर्तन पनछको
BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सुदृढीकरणको

घोषणको अवधि अगष्ट 31 र्ाररक सम्म सेप्टेम्बर 30 ताररक सम्म

नन
: शु ल्क

परीक्षण

संक्रमण िैललएको समयमा
सवतसािारणको लाधगको परीक्षण

पररयोजना
अगष्ट 31र्ाररक सम्म सेप्टेम्बर 30 ताररक सम्म

खोप परीक्षण प्याकेज, लक्षक्षर्
व्यन्तर्हरू सबैको परीक्षण, आहद
स्थापपर् प्रव त्िन पररयोजना

अगष्ट 31 र्ाररक सम्म
अगस्त 31 मा समाप्त

（रान्ष्िय प्रणाली सशंोिनको
लाधग）

【 उल्लेि】 छििःशुल्क परीक्षण पररयोजिा को संक्षक्षप्त वििरण
वस्र्ु सवतसािारणको लाधगको परीक्षण

पररयोजना 【लाई ननरधर्रर्ा】 स्थापपर्प्र व त्िन पररयोजना [लाई अधत्य】

लक्षक्षर्
व्यन्तर्हरु

संक्रमणको कारणले धचन्धर्र्
लक्षण नदेखखएको व्यन्तर्हरु

रेस्टुरेधट, कायतक्रम,यात्रा गदात आहद, सामान्जक
आधथतक गनर्पवधिहरूको जमघटमा नेगेहटभ पुष्टी गनत

आवश्यक, लक्षण नदेखखएको व्यन्तर्हरु
परीक्षण पवधि पीसीआर परीक्षण, आहद एन्धटजेन परीक्षण ककट（सैदान्धर्क रुपमा ）



प्रान्ततका िागररकहरु लाई अिुरोधको बबबरण 【प्रान्तत मभत्रका सम्पूणण क्षेत्र】

सेप्टेम्बर 1 ताररक िेखि सेप्टेम्बर 30 ताररक नोट
○  प्रभावकारी रुपमा कोठामा हावा पररचालन गने, सन्जतकल मास्कको प्रयोग गने, हार्,नाडीको सरसिाई आहद प्राधर्का प्रत्येक नागररकहरुले आिारभूर् रुपमा संक्रमण ननयधत्रण उपायहरू पूणत रुपमा पालना गरौ
○ िेरै गलमत वा लु लाग्नु बाट साबिानी अपनाई, नन्जकै बाट गररने कुराकानी आहद रोकी, पररन्स्थनर् अनुसार सही ढंगले मास्क लगाउने गरौ
○ अधय पप्रिेतचरहरुमा यात्रा गदात आिारभूर् रुपका संक्रमण ननयधत्रणका उपायहरूको पूणत रुपमा पालन गनुतका साथै, गधर्व्य स्थान जस्र्ोकक पप्रिेतचरहरु् वारा अनुरोि गररएको संक्रमण ननयधत्रण उपायहरूको

पालना गरौ

लाई ननरधर्रर्ा

○ पाटी र्था खानपपन गररने कायतक्रम को बेलामा, लामोसमयसम्म, ठुलो स्वरमा होहल्ला नगने, कुराकारी गदात पनन राम्ररी मास्क लगाउने कायतको पूणतरुपमा पालना गने आहद 「अरुमा साने」 「आिुमा सने」 कायत लाई
पूणतर्ा रोतने कोलशस गरौ

○ रेस्टुरेधटहरुको प्रयोग गदातको बेलामा, कोरोना मापन प्रमाणीकरण पसल ※आहदको उपयुतर् संक्रमण ननयधत्रणका उपायहरू लागू गररएको रेस्टुरेधटहरू आहदको प्रयोग गरर, पसलको ननयम अनुसारको संक्रमण रोकथाम
उपायहरु पालना गनतमा सहयोग गरौ ※ 「छनौट गरौ！छाधनसककने !!लमयागी रेस्टुरेधट कोरोना मापन प्रमाणीकरण प्रणाली」 को प्रमाणीकरण पसल

○ संक्रमणको बारेमा धचधर्ा महसुस गरररहेको नगरबासीले लक्षण नदेखखए पनन परीक्षण गने गरौ

लाई ननरधर्रर्ा

○ सकेसम्म प्रारन्म्भक चरणमा र्से्रोपटक सम्मको खोप लगाउने कायत गरौ,（पवशेष गरी युवा पुस्र्ाका व्यन्तर्हरु）साथै वृ् िवृ् िाहरू र अधर्ननतहहर् रोग भएका आहद गम्भीर रोगहरूको उच्च जोखखम भएका व्यन्तर्हरु, 

स्वास््य क्षेत्रका कमतचारी र वृ् िआश्रम आहदका कमतचारीहरुले चाँही चौथोपटकको खोप लगाऊ
○ 5 वषत देखख 11 वषतका बालबाललकाका अलभभावकहरूले आफ्ना बालबाललकाहरूलाई खोप लगाउने बारेमा पवचार गरौ

पररबर्तन गररएको

○ देश बाहहर जाने वा िकत ने वा यात्रा गदात, महत्वपूणत कायतक्रममा सहभागी हुनुपने बेला आहदमा भने आिारभूर् रुपका संक्रमण ननयधत्रण उपायहरूलाई पूणत रुपले पालना गनुतका साथै, यात्रा गने पप्रिेतचर र कायतक्रम
आयोजक ्वारा अनुरोि गररएको संक्रमण ननयधत्रण उपायहरूको पालना गरौ

पररबर्तन गररएको

○ ननयलमर् रूपमा आफ्नो स्वास््य व्यवस्थापन गनत प्रयास गनुतका साथै, ज्वरो, खोकी, घाँटी दखु्ने आहद अललअलल भएपनन अस्वस्थ महसुस भएको खण्डमा, सँगै बस्ने पररवारका सदस्यहरू सहहर्, बाहहर घुमकिर, 
यात्रागने जस्र्ा कायतलाई रोकौ

लाई ननरधर्रर्ा

○ धचककत्सा उपचार, धचककत्सा संस्था परीक्षण केधर（ज्वरो आउँदाको लाधगको बाहहरंग सेवा）मा चाप कम गनत को लागी हल्का लक्षणहरू भएका व्यन्तर्हरू, गन्म्भर, उच्च जोखखम कम भएका व्यन्तर्हरुले,【नयाँ स्थापन
पपलसआर जांच केधर】पोजेहटभ देखखएका व्यन्तर् सहयोग केधरको प्रयोग गने गरौ

पररबर्तन गररएको

○ आिु र आफ्नो पररवार को सुरक्षाको लागी, भीडभाड हुने ठाउँ आहद, संक्रमणको उच्च जोखखम भएको ठाउँमा जानेआउने,यात्रा गने बाहेक, बाहहर गई सामुहहक रुपमा महदरा सेवन गने आहद, संक्रमणको जोखखम उच्च
हुने गनर्पवधिहरूलाई रोकौ（गम्भीर रोगको उच्च जोखखम भएका व्यन्तर्हरुले पवशेष ध्यान हदनुपछत）

○ धचककत्सा क्षेत्रमा बढ्दो चापका कारणलाई ध्यानमा राख्दै, आकन्स्मक बाहहरंग सेवा साथै एम्बुलेधसको उधचर् प्रयोग गने कायत गरौ
लाई ननरधर्रर्ा
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※ रेखांककर् भाग पहहलो पटक बाट केही पररवर्तन गररएका ठाउँ हुन


