「कोरोना भाइरस बिरूद्ध आपतकालीन रुपका उपायहरु」
लागु गने सम्िन्धध प्राधतको योजनाहरु 【साराांश】
अनरु ोध अवधध
उपाय हरुको
अवलम्िन
दिप्पर्ी
अनरु ोधको
लक्ष्य

मार्ण 18 िाि लागु गररएको,प्राधत र सेधदाई भसिीको
िेत्र
प्राधत भभत्रका
सिै िेत्र

समारोह कायणक्रम

प्राधत भभत्रका
सिै िेत्र
सेधदाई भसिी

रे स्िुरे धि
सेधदाई भसिी
िाहे क

ब्यवसायी
प्रवश्वप्रवद्यालयहरू,
आदद

प्राधत भभत्रका सम्पर्
ू ण िेत्र

सामाधयतया, मे 5 सम्म को अनरु ोध गररएका िस्तह
ु रु मे 11 सम्म जारी रहनेछ
दे शको आधारभत
ू नीततको सभमिा आददका साथमा, केदह उपायहरु थप तथा सध
ु ार गररएको छ

प्राधतका
िाभसधदाहरु

यस िाहे कका
सेवा सांस्थान

लक्षित िेत्र

2021 अप्रप्रल 5 ताररक(सोम)～2021 मे 11 ताररक(मांगल)

सेधदाई भसिी

प्राधत भभत्रका
सिै िेत्र

मौभलक खालको आपतकालीन अवस्था पतन मे 11 सम्म बिस्तार गररएको छ
मख्
ु य अनरु ोधका बििरर्हरु

अनावश्यक वा अत्यधत जरुरर िाहे क िादहर नजाने, (बिशेष गरर आपतकालीन अवस्थाको घोषर्ा गरे को िेत्र),
वषणको शरु
ू मा गररने कायणक्रमहरुमा नजाने
सांक्रमर् तनयधत्रर् गने उपाए पर्
ण पमा पालना नगरे का, व्यापार समय घिाउन गररएको अनरु ोधलाई अिे र गरे का
ू रु
रे स्िुरे धि आददमा जाने काम नगरौ
सांक्रमर्को जोखखम उच्र् हुने कामहरु नगरौ(सडक, पाकण आददमा सामदु हक रुपमा भेलाभ खाने मददरा प्रपउने) आदद
आयोजना गनण प्रततिधध(समािेश िमता, माधछे को सांख्याको भसमा) तनदे भशकाको पालना, तनगरानीका उपाए आदद
सिै रे स्िुरे धिहरूमा व्यापार समय घिाएको : बिहान 5 िजे िाि िेलक
ु ा 8 िजे（मददराको बिक्रक्र बितरर् :
बिहान 11िजे िाि िेलक
ु ा 7 िजे सम्म
सांक्रमर् रोकथाम उपायहरू पर्
ण पमा पालन गने(मास्क लगाउदै खाने, प्लान्स्िकको िार, काराओके जस्ता ठाउँ मा नजाने)
ू रु
आदद
※उधर्त कारर् नभईकन माधथका उपाएहरु पालना नगरे को खण्डमा, आदे श, जररवाना (2 लाख येन) लाग्नेछ
मददराको बितरर्, मनोरधजन सदहतका रे स्िुरे धिहरूमा व्यापार समय घिाउन :बिहान 5िजे िाि िेलक
ु ा 9 िजे सम्म
सांक्रमर् रोकथाम उपायहरू पर्
ण पमा पालन गने (मास्क लगाउदै खाने, प्लान्स्िकको िार, काराओके जस्ता ठाउँ मा
ू रु
नजाने)आदद

समय घिाएको व्यापार : बिहान 5 िजे िाि िेलक
ु ा 8 िजे सम्म
ग्राहकहरुको व्यवस्थापन, सांक्रमर् रोकथाम उपायहरू पर्
ण पमा पालन गने, उद्योग प्रवशेष तनदे भशकाको पालना आदद
ू रु
सांक्रमर् रोकथाम उपायहरू पर्
ण पमा पालन गने, वषणको शरु
ू रु
ू मा गररने कायणक्रमहरुमा नजाने, अनलाइनिािको काम
आदद, कमणर्ारी सांख्या घिाउने (बिशेष गरर आपतकालीन अवस्थाको घोषर्ा गरे को िेत्रमा यात्रा गनण)
वषणको शरु
ू मा गररने कायणक्रमहरुमा नजाने, सांक्रमर् रोकथामका साथै भसक्ने अवशरको सरु क्षित उपन्स्थती, खेलकुदको
गततप्रवधधहरू र अततररक्त गततप्रवधधहरूमा सांक्रमर्को जोखखम उच्र् हुनेहुनाले यस्ता कायणहरुलाई प्रततिधध गरौ वा
नजाऊ

※ तनम्न रे खाांक्रकत भागको सामग्री र्ाँही , अप्रप्रल 23 आधारभूत नीततको सभमिा आददका साथमा,

थप गररएको वस्तु

0

「कोरोना भाइरस बिरूद्ध आपतकालीन रुपका उपायहरु」
लागु गने सम्िन्धध लागग अपपलको बििरण① 【मियागी प्राधतका नागररकहरुिा हार्दि क अपपल】

थप

मियागी प्राधतका नागररकहरुिा हार्दि क अपपल (प्राधत मभत्रका सम्पूणि क्षेत्र)
○ ददउँ सो पतन अनावश्यक वा अत्यधत जरुरर िाहे क िादहर जाने, एक ठाउँ िाि अको ठाउँ मा जाने कायण नगरौ, नन्जकै भएपतन
िादहर जाँदा भीडभाड भएको ठाउँ मा जानलाई रोकौ
○ प्राधत भधदा िादहर अनावश्यक वा अत्यधत जरुरर िाहे क, जाने कायण,बिशेष गरर आपतकालीन अवस्थाको घोषर्ा गरे को िेत्र
आदद(राजधानी भभत्र, खानशाई भभत्र, आइर्ी प्राधत, ओदहमे प्राधत, ओक्रकनावा प्राधत)मा आउने जाने कायण कडाईका साथ रोकौ
○बिशेष गरर भभडभाड हुने समयमा वा स्थानहरुमा, सकेसम्म जानको लाधग रोकौ

○ व्यापार समय घिाउन अनरु ोध गररएको समय पतछ, रे स्िुरे धि आददमा अनावश्यक जाने आउने नगरौँ (धारा 31 िँद
ु ा 6 को

अनच्
ु छे द २ को आधारमा)
○सांक्रमर् तनयधत्रर् गने उपाए पर्
ण पमा पालना नगरे का रे स्िुरे धिहरु आदद वा व्यापार समय घिाउन गररएको अनरु ोधलाई
ू रु
अिे र गरे का रे स्िुरे धि आददमा जाने काम नगरौ
○ वषणको शरु
ू मा गररने कायणक्रमहरु(स्वागत र बिदाई कायणक्रम, नयाँ कमणर्ारी स्वागत कायणक्रम, खाने-प्रपउने सदहतको

धधयवाद ज्ञापन कायणक्रम वा हानामी (साकुरा हे ने) कायणक्रम आददमा सक्केसम्म सहभाधग हुने नगरौ

○ मददरा प्रपउनको लाधग ठुलो सांख्यामा भेलाभै लामोसमयसम्म अनावश्यक निसौ
र कुराकानीको िेलामा मास्क राम्रोसँग लगाउने तथा मददरा नप्रपउदा पतन सािधानी अपनाउने गरौँ
○ रे स्िुरे धिमा लागु गररएकोको सांक्रमर् फैभलन रोकथामको उपाएहरुलाइ पर्
ण पमा सहयोग गरौँ
ू रु

○ सडक, पाकण आददमा सामदु हक रुपमा भेलाभै खाने, मददरा प्रपउने गनाणले सांक्रमर्को जोखखम उच्र् हुनेहुनाले यस्ता कायणहरु
नगरौ
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