
यस प्रान्तमा लागू गरिने 「8 औ ंलहि」 बाट बच्ने उपायहरु आदिको बािेमा

▽हाल,स्वास््य के्षत्रमा पिेको चापको अवस्थालाई मध्यनजि गिै र भविष्यमा पनि संक्रमण फैललिे क्रम जारी रहेको खण्डमा सामाजजक आर्थिक गततववर्िमा पने असि 
आदिलाई ध्यािमा राख्दै, आफ्िो प्रान्तमा 「ममयागी स्वास््य क्षेत्रमा चापको कािण संकट घोषणा」 काययन्ियि गररिे（घोषणा अिधि：नोभेम्बि 30 िेखि अको वषि जनविी 16 सम्म）

→ मातनसहरूसँग भेटघाट बदि हुिे नयाँ वषिको अिसरको कारण, स्वास््य क्षेत्रको बोझ कम गनि र संक्रमण तनयन्त्रण गियको लाधग प्रान्तको िागररकहमामा अिुरोि लागु गररिे 

「लमयागी स्िास््य क्षेत्रमा चापको कारण संकट 
घोषणा」िोभेम्बर 30 देखख जििरी 16

प्रयास चाललरहेको ओलमक्रोि भेरिएन्टबाट बच्ने उपाय 
① खोप लगाउिको लाधग गनत बढाउिे 

③ िदृ्ि तथा अपाङ्गता आश्रममा संक्रमण नियन्त्रण
गरर, व्यिसायकायय लाई निरन्तरता ददिे

② शैक्षक्षक सस्थांि, िसयरी स्कुलहमामा संक्रमण
नियन्त्रण उपायहरूको पालिा गिे              

④ अिलाइि बाट काम गिे आदद काययलाई थप
मापमा प्रोत्साहि गिे

नयाँ वषि（मातनसहरूसँग भेटघाट बदि हुने अवसि, 
मातनसहरुको आवतजावतमा वदृ्र्ि）

① देश बादहर जािे िा फकय िे िा यात्रा गदाय,
（देशैभररको यात्रामा सहयोग）
② मौसम अिुसारको काययक्रम（अन्न्तम िषयको बबदाई र ियााँ

िषयको पाटीहरू सदहत）हमामा सहभागी 

संक्रमण फैलावटको कािण सामाजजक आर्थिक 
गततववर्िमा  प्रभाव

① संक्रमण तथा निकटको सम्पकय  व्यन्ततको कारण
अिुपन्स्थत हुिे व्यन्ततको ठूलो संख्यामा बधृि

② 「 निकट सम्पकय बाहेकका अन्य सम्पकय व्यन्तत」
को पनि ठूलो संख्यामा बधृि

「घोषणा」 क्रममा प्रान्तका नागरिकहरूलाई मखु्य अनिुोि सामग्री
（िोभेम्बर 30 देखख जििरी 16）

✓ परीक्षण ककट बाट आफ्िै खचयमा पररक्षण गिे काययको कायायन्ियि
（संक्रमण दतायको लक्षक्षत समुह बादहरका व्यन्तत）

✓ आकन्स्मक बादहरंग सेिा,एम्बुलेन्सको उधचत प्रयोग

र्चककत्सा
कायि प्रणाली
कायम िाख्न

※ माधथ उल्लेखखत बाहेकका, आिारभूत संचालि िीनतको पररितयिहमामा (COCOA एप्स बन्द गिे 
आदद )आिश्यक पररमाजयि गिे कायय 1

संक्रमणको
फैलावट
िोकथाम 
उपाय

✓आिारभूत संक्रमण नियन्त्रण उपायहरूको पुि पालिा गरौ
（विशषे गरी देश बादहर जािे िा फकय िे िा यात्रा गदाय,डडिर िा पाटी

समेत, मौसम अिुसारको काययक्रमहमा आददमा पूणयपालिा）
✓ खोप लगाउि को लाधग प्रोत्साहि
✓ देश बादहर जािे िा फकय िे व्यन्ततको गनतविि「पररन्स्थनत」अिुमाप पररक्षण गिे कायय
✓ शरीरमा अफ््यारो महसुस हुदा बादहर िनिस्किे 
✓ अनतररतत कक्रयाकलाप, साथीहरूसाँग भेलाहरूमा बबचार पुयायउिे

ब्यबसाय
तनिन्तिता

सिुक्षा प्रणाली

✓ काममा िेरै व्यन्ततहरू अिुपन्स्थत भए पनि उतत पररन्स्थनत 
लाइ ध्याि ददएर लसफ्ट तथा काम रोति िपिे प्रणालीको बारेमा सोच्िे

「निकट सम्पकय  बाहेकका अन्य सम्पकय  व्यन्तत」को लाधग उपयुतत
प्रनतकक्रया (काममा आउि बन्द गिय अिुरोि िगिे)

✓ केदह समय काम रोतिुपिे अिस्था आइपदायको लाधग तयारी गिे 

नँया

नँया



प्रान्तका नागरिकहरु लाई अनुिोिको बबबिण 【प्रान्त मभत्रका सम्पूणि के्षत्र 】
नोभेम्बि 30 तारिक िेखि जनविी 16 तारिक

【र्चककत्सा कायि प्रणाली कायम िाख्न】
○ संक्रमण दतायको लक्षक्षत समुह बादहरका व्यन्तत, परीक्षण ककट बाट आफ्िै खचयमा पररक्षण गिुयका साथ,ै कोरोिा पोजेदटभ सपोटय सेन्टरको उपयोग गरौ
○ धचककत्सा संस्थािहरूमा हुिे अत्यधिक बोझ कम गियको लाधग, आकन्स्मक बादहरंग सेिा साथ ैएम्बुलेन्सको उधचत प्रयोग गरौ
【संक्रमण फैलावट िोक्नको लार्गको उपायहरू】
○ प्रभािकारी मापमा कोठामा हािा पररचालि गिे, सन्जयकल मास्कको प्रयोग गिे, हात,िाडीको सरसफाई आदद प्रान्तका प्रत्येक िागररकहमाले आिारभूत मापमा संक्रमण नियन्त्रण उपायहरू पूणय 

मापमा पालिा गरौ
○ िन्जकै बाट गररिे कुराकािी आददमा, पररन्स्थनत अिुसार सही ढंगले मास्क लगाउिे गरौ
○ संक्रमण पनिको लाधग तयार गरर, ज्िोरोको औषधि िा एन्न्टजेि परीक्षण ककट, खािेकुरा, दैनिक आिश्यकताका सामािहरू आदद तयारी अिस्थामा राखौ
○ नियलमत रूपमा आफ्िो स्िास््य व्यिस्थापि गिय प्रयास गिुयका साथ,ै शरीर अस्िस्थ महसुस भएको खण्डमा, बादहर घुमकफर गिे, काममा जािे, विद्यालय िा  ककन्डरगाडिे जािे िगरौ  
○ संक्रमणको उच्च जोखखम भएका स्थािमा जािे आउिे आदद, संक्रमण फैलािटको कारण बन्िे काययहरू िगरौ
○ केदहकुरा लसति जािे ठाउाँ , ट्युसि पढ्ि जािेठाउाँ ,साथीभाईहमा साँगको जमघट आदद ठाउाँमा संक्रलमत िहुि विशषे ध्याि पुयायउ 
○ सकेसम्म चााँडो ओलमक्रोि भेररएन्टको लाधग खोप लगाउिे कायय गरौ
○ अलभभािकहमाले, जन्न्मएको 6 मदहिा देखख 4 िषयको बालबाललका, 5 देखख 11 िषयको बालबाललकाहरूलाई खोप लगाउिे बारेमा विचार गरौ
○ रेस्टुरेन्टहमाको प्रयोग गदाय、कोरोिा मापि प्रमाणीकरण पसल※आददको उपयुतत संक्रमण नियन्त्रणका उपायहरू लागू गररएको रेस्टुरेन्टहमा आददको प्रयोग गिे, रेस्टुरेन्टहमाले लागू गरेका संक्रमण 

फैलािट रोकथामको उपाएहमाको पालिामा पूणयमापमा सहयोग गरौ
○ पाटी तथा खािवपि गिे बेलामा, लामोसमयसम्म ठुलो स्िरमा होहल्ला, कुराकािी गदायपनि राम्रोसाँग मास्क लगाउिे काययको पुणयमापमा पालिा गिे आदद,「अमामा सािे」 「आफुमा सि」े

काययलाई रोतिे कोलशस गरौ
○ देश लभत्र िा बादहर जािे िा फककय िे र भ्रमण िा यात्रा, एक वप्रफेतचरबाट अको वप्रफेतचरहमामा जािे आउिे कायय गदाय, ठूला ठूला काययक्रममा सहभागी हुाँदा,आिारभूत संक्रमण नियन्त्रणका 

उपायहरू राम्ररी लागू गिुयका साथ,ै गन्तव्य स्थाि वप्रफेतचरहमाको काययक्रमहमामा जााँदापनि आयोजक द्िारा लागू गररएको संक्रमण नियन्त्रण उपायहरूको पालिा गिे गरौ
○यदद संक्रलमत व्यन्ततसाँगको सम्पकय मा आउिु भएको खण्डमाभिे, चााँड ैकोरोिा परीक्षण गिे कायय गरौ । देश लभत्र फककय एको भएमा िदृ्िबदृ्िाहरू िा अन्तनियदहत रोगहरू भएकाहरूलाई सम्पकय  

गिय पयो भिे पदहलेिै कोरोिा पररक्षण गिे कायय गरौ。िदृ्िआश्रम आदद ठाउाँको उपभोग गिे व्यन्ततहमाले,अस्थायी रूपमा घर फककिं दा जस्ता न्स्थनतमा निरीक्षणहरू सञ्चालि गिे काययहमा ।

2
※ 「 ििौट  गरौ！ िान्िसककि!े! लमयागी रेस्टुरेन्ट कोरोिा मापि प्रमाणीकरण प्रणाली」 को प्रमाणीकरण पसल


