
अक्टोबर 1 ताररक पछिको कोरोनाबाट बच्ने उपायहरुको बारेमा

▽ संक्रमणको अवस्था घट्दो स्स्थतिमा परिणि भएको िथ्यका ि देशले मापन गिेको घोषणाको मापदण्डभन्दा िल झिेको आदद 
कािणले गदाा यस महहनाको अन्त्य सम्म म्याद िहने 「ममयागी BA.5 बाट बच्ने उपायलाई सुदृढीकरणको घोषणा」 योजना अनुरुप
समाप्ि हुनेछ ।

→ अकोिर्ा , अदहले पतन उल्लेखनीय संख्यामा नयााँ संक्रमण पुस्टि भएको हुनाले,संक्रमण छनयन्तरण उपायहरू आवश्यक हुनुका साथै,
भाइरसको नँया भेररएन्तट पुन: ववस्तारको बारेमा चिन्तता भएको हुनाले, प्रान्ततका नागररकहरूलाई गररएको अनुरोध लाइ मूल रुपमा
छनरन्ततरता हदइनेि।

BA.5 बाि बच्ने उपायलाई सदुृढीकिणको घोषण」को  समाप्िी सामग्री 2

「BA.5 बाि बच्ने उपायलाई सुदृढीकिणको घोषणा」मापदण्डहरु 

सिकािले िोकेको मापदण्ड
①अस्पतालको बेडको उपयोग दिसामान्यिया 50% भन्दा
बढी,पतछल्लो जाडो मौसम (6 औ ंलहि) को उच्च स्थान किेको 
②अस्पिालमा भनाा भएका बबिामीहरूमा सामान्य   लक्षणको 
स्स्थति मध्यम भन्दा माथथ िहेको 

यस प्रान्ततको अस्पताल बेडको उपयोग दर
घोषणाको समयमा（8/5） पतछल्लो स्स्थति (9/28）

50.0%
（269बेड/538बेड）

17.9%
（107बेड/597बेड）

नोि) यस प्रान्िमा गि दहउाँदको उच्च चापको समयमा बडे उपयोग
दि 44.2% थथयो अतन , यस प्रान्िमा अस्पिालमा भनाा भएका सबै
बबिामीहरू लक्षणको स्स्थति मध्यम भन्दा माथथ थथयो

अक्टोबर 1 पछिका  मुख्य अनुरोधहरू 1 अक्टोबर 1

✓आधािभूि संक्रमण तनयन्रण उपायहरूको पालना गिौ
✓संक्रमणको उच्च जोखखम भएका कायाक्रमहरू आदद मा जान लाई िो्ने 
✓प्रािस्भभक खोप लगाउन को लाथग प्रोत्साहन
✓कोिोना पोजेदिभ सपोिा गसेन्ििको उपयोग
（संक्रमण दिााको लक्षक्षि समुह बादहिका व्यस््ि）
✓आकस्स्मक बादहिंग ववभाग, एभबुलेन्सको उथचि प्रयोग गिौ

प्रान्िका नागरिक
लाथग

ब्यबसायीहरुको लाथग

✓ अनलाइन वका आददको प्रवर्दाधन 
✓ संघसंस्थामा गरिने कायाक्रम आदद मा संक्रमण तनयन्रण पूणापालना
✓ उर्दयोग तनदेशशकाहरुको पालना गने
✓ व्यापाि तनिन्िििा योजना मा आधारिि व्यापािको तनिन्िििा

घोषणा सेप्टेम्बर अन्त्यमा समाप्त



प्रान्ततका नागररकहरु लाई अनुरोधको बबबरण 【प्रान्तत मभरका सम्पूणण  ्ेर】
अक्टोबर 1 ताररक देखि

○ प्रभावकािी रुपमा कोठामा हावा परिचालन गने, सस्जाकल मास्कको प्रयोग गने, हाि,नाडीको सिसर्ाई आदद प्रान्िका प्रत्येक नागरिकहरुले आधािभूि रुपमा संक्रमण तनयन्रण 
उपायहरू पूणा रुपमा पालना गिौ

○ नस्जकै बाि गरिने कुिाकानी आददमा, परिस्स्थति अनुसाि सही ढंगले मास्क लगाउने गिौ
○ अन्य प्रान्िहरुमा यारा गदाा आधािभूि रुपका संक्रमण तनयन्रणका उपायहरूको पूणा रुपमा पालन गनुाका साथ,ै गन्िव्य स्थान जस्िोकक प्रान्िहरु र्दवािा अनुिोध गरिएको संक्रमण 

तनयन्रण उपायहरूको पालना गिौ
○ पािी िथा खानवपन गरिने कायाक्रम को बेलामा, लामोसमयसभम, ठुलो स्विमा होहल्ला नगन,े कुिाकािी गदाा पतन िाम्रिी मास्क लगाउने कायाको पूणारुपमा पालना गने आदद 「अरुमा 

साने」 「आरु्मा सने」 काया लाई पूणािा िो्ने कोशशस गिौ
○ िेस्िुिेन्िहरुको प्रयोग गदााको बेलामा, कोिोना मापन प्रमाणीकिण पसल ※आददको उपयु्ि संक्रमण तनयन्रणका उपायहरू लागू गरिएको िेस्िुिेन्िहरू आददको प्रयोग गरि, पसलको 

तनयम अनुसािको संक्रमण िोकथाम उपायहरु पालना गनामा सहयोग गिौ
※ 「छनौि गिौ！छान्न सककने !!शमयागी िेस्िुिेन्ि कोिोना मापन प्रमाणीकिण प्रणाली」 को प्रमाणीकिण पसल

○ संक्रमणको बािेमा थचन्िा महसुस गरििहेको नगिबासीले लक्षण नदेखखए पतन पिीक्षण गने गिौ
○ सकेसभम चाडो भ्यास््सन लगाउने कुिा
○ अशभभावकले 5-11 वषा उमेिका बच्चाहरूलाई खोप लगाउने बािेमा  ववचाि िथा छलर्ल गने 
○ गहृनगि र्ककिं दा या  यारा गदाा वा ठूलो कायाक्रममा भाग शलाँदा, आधािभूि संक्रमण तनयन्रण उपायहरु कडाइका साथ लागु गने िपाईंले यारा गरििहनुभएको प्रान्ि वा कायाक्रम 

आयोजकले अनुिोध गिेको संक्रमण तनयन्रण उपायहरूको पालना गने 
○ तनयशमि रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य व्यवस्थापन गना प्रयास गनुाका साथ,ैज्विो,खोकी,घााँिी दखु्न ेआदद अशलअशल भएपतन अस्वस्थ महसुस भएको खण्डमा, साँगै बस्ने परिवािका 

सदस्यहरू सदहि, बादहि घुमकर्ि, यारागने जस्िा कायालाई िोकौ
○ संक्रमण दिााको लक्षक्षि समुह बादहिका व्य्िले कोिोना पोजेदिभ सपोिा सेन्ििको उपयोग गने
○ आरु् ि आफ्नो परिवाि को सुिक्षाको लागी, संक्रमणको जोखखम उच्च हुने गतिववथधहरूलाई िोकौ
○ थचककत्सा क्षेरमा बढ्दो चापलाइ कम गनाका लाथग,आकस्स्मक बादहिंग सेवा साथ ैएभबुलेन्सको उथचि प्रयोग गने काया गिौ
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