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फु कु ओका प्रान्तको आफ्नै नयााँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा ननयन्रणका उपायहरू

नयााँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रनमत हुनेहरूको सङ्क््या पााँच दिनमा सय जनाभन्िा बढी भइरहेको
छ। यो सङ्क््या रानिय सरकारको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण ननयन्रण उपसनमनतले तोके को
मापिण्डअनुसार स्टेज III जनतसम्म पुग्नै लागेको कु रालाई सङ्क्के त गछछ र यो नस्थनत अब कस्तो
हुनेछ भनी अनुमान लगाउन पनन नसदकनेगरर एकिमै करिन अवस्थामा पुगेको छ।
नयााँ प्रजानतको भाइरसबाट सङ्क्रनमत हुनेहरूको सन्िभछमा पनछल्लो एक सातामा त्योभन्िा अगानडको
एक साताको तुलनामा 1.6 गुणा (102 जना→162 जना) सम्म वृनि भएको छ र नतनीहरूमध्ये
सङ्क्रमणको स्रोत पत्ता नलागेका सङ्क्रनमतहरूको अनुपात आधाभन्िा बढी भएको हुनाले समुिाय
स्तरमा सङ्क्रमण फै नलएको अडकल काट्न सदकन्छ।
फु कु ओका प्रान्त अनहले चौथो लहरको मुखमै पुग्न लागेको छ भनी बुझेर सङ्क्कटको कडा भावना
महसुस गिै छौ।ाँ
तसथछ फु कु ओका सहरलगायत नगरपानलका तथा गाउाँ पानलकाहरूसाँग 6 पाटी वाताछ गरे पनछ प्रान्तको
प्रधान कायाछलय गिन गर्यौ।ाँ
अनप्रल मनहना सुरु भइसके पनछ फु कु ओका सहरमा क्षेरअनुसारको थप पोजेरटभ हुनेहरूको सङ्क््यामा
उल्लेखनीय वृनि भएको िेनखन्छ। फु कु ओका सहरमा सङ्क्रमण फै ललाँिै गयो भने फु कु ओका प्रान्तका
सम्पूणछ क्षेरमा असर पने िू लो सम्भावना भएकाले जसरी भए पनन सङ्क्रमण अझै फै नलन रोक्नुपिछछ।
त्यसकारण फु कु ओका प्रान्तले आफ्नो उपायको रूपमा प्रान्तवासी महानुभावहरूलाई अनतआवश्यकबाहेक
अनावश्यक रूपमा घरबानहर ननननस्कन संयनमत हुन र फु कु ओका सहरको रे स्टु रेन्ट सञ्चालन गने
महानुभावहरूलाई व्यापार समय छोट्याउन आग्रह गने ननणछय गऱ्यो। अबउप्रान्त फु कु ओका प्रान्त र
फु कु ओका सहरबीच मजबुत सहकायछमा यस सङ्क्रमणको पुनः फै लावटलाई जसरी भए पनन रोक्ने
प्रयास गनेछौ।ाँ
〇 फु कु ओका प्रान्तका सम्पूणछ क्षेरका प्रान्तवासी महानुभावहरूलाई अनुरोध छ।

〇 अनप्रल 20 ताररख (मङ्क्गल) िेनख मे 19 ताररख (बुध) सम्मको अवनधमा
・ दिनको समयमा समेत अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा घरबानहर ननननस्कन संयनमत
हुने
・ सङ्क्रमण फै लावट रोकथाम तथा ननयन्रण आदिका महत्त्वपूणछ उपायहरू कायाछन्वयन क्षेरजस्ता
सङ्क्रमण फै नलरहेको क्षेरमा अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा जाने आउने नगनछ
संयनमत हुने
・ एउटा प्रान्तिेनख अको प्रान्तमा जाने सन्िभछमा गन्तव्य स्थानको सङ्क्रमण नस्थनत र स्थानीय
तहले दिने जानकारीमा ध्यान दिएर होनसयार भई ननणछय गने
े शारीररक िूरी कायम राख्नेजस्ता सङ्क्रमण रोकथामका आधारभूत
〇 मास्क लगाउने, हात धुन,
उपायहरूलाई कडाइका साथ पालन गरररहनुहुन अनुरोध गिछछौ।ाँ
20 वर्छिेनख 39 वर्छसम्मका जवान वयस्कहरूमा पनन सङ्क्रमण फै ललाँिै गरे को कु रा िेनखन्छ
र नबरामी अवस्थाले गम्भीर रूप नलएको के स पनन छ। नबरामीले सनजलैसाँग गम्भीर रूप नलन
सक्ने वृिवृिाहरूलाई सङ्क्रमण नफै लाउन नवचारशील भएर चल्नुहुन अनुरोध गिछछौ।ाँ
〇 खाननपन गिाछ थोरै जना, 2 घण्टा सम्ममार। अत्यनधक मदिरा सेवन नगनुछहोस्, कु राकानी गिाछ
मास्क लगाउनुहोस् र िू लो स्वरले नबोल्नुहोस्।
〇 फु कु ओका सहरका रे स्टु रेन्ट तथा नचयाकफी पसल सञ्चालन गने महानुभावहरूलाई अनुरोध छ।

〇 अनप्रल 22 ताररख (नबही) मध्यरात 0 बजेिेनख मे 19 ताररख (बुध) मध्यरात 24 बजेसम्म
व्यापार गने समय नबहान 5 बजेिेनख बेलुका 9 बजेसम्म, मािक पिाथछ नबरी-नवतरण गने
समय नबहान 11 बजेिेनख, अडछर-सटप बेलुका साढे 8 बजेसम्म बनाउनुहोस्।

〇 उक्त आग्रह नस्वकारे का पसलहरूलाई ननम्नानुसार नबरी रकमबमोनजम चरणबि रूपमा तोदकएको
सहयोग रकम भुक्तानी गररनेछ।
・ साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रनतदिन 25,000 येन - 75,000 येन
・ िू लिू ला कम्पनीलाई नबरी रकममा भएको ह्रास रकमअनुसार प्रनतदिन अनधकतम 200,000
येन
〇 उद्यमी महानुभावहरूलाई माननसहरूसाँगको सम्पकछ कम गने उद्देश्यले घरबाट अदफसको काम गने
(टेनलवकछ ) र अदफसमा आउने समय फरक-फरक बनाउने उपायहरूलाई तीव्र रूपमा अगानड
बढाउनुहोस्।
〇 मे 19 ताररखभन्िा अगानडसम्ममा रानिय सरकारको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा ननयन्रण
उपसनमनतले तोके को मापिण्डअनुसार स्टेज II वा सोभन्िा कम हुने प्रवृनत्त स्पष्ट िेनखएको
खण्डमा त्यस समयमा समग्र रूपमा जााँच गरी उक्त आग्रह शीघ्र खुलाउनेबारे नवचार नवमशछ
गररनेछ। यसो गिाछ खासगरी थप पोजेरटभ हुनेहरूको सङ्क््याको प्रवृनत्तलाई ध्यान दिने नवचार
गिै छौ।ाँ
〇 प्रान्तवासी महानुभावहरूलाई आफू लगायत बाजेबज्यैिेनख नलएर पररवारका सिस्य, प्रेमी र प्रेनमका,
साथीजस्ता आफ्नो नप्रयजनको जीवन जोगाउन प्रत्येकले सङ्क्रमण रोकथाम तथा ननयन्रणको
आधारभूत उपायहरू कडाइका साथ अपनाई होनसयारीसाथ व्यवहार गनुछहोस्।
〇 यसपानल फे रर कडा उपायहरू अपनाउन आग्रह गनुछपरे को छ। अनहलेसम्म पटक-पटक गररएका
आग्रहले गिाछ सबै जना खासगरी फु कु ओका सहरका रे स्टुरेन्टका महानुभावहरूमा पनछ जाने िू लो
बोझको लानग क्षमाप्राथी छौ ाँ र नयााँ कोरोना भाइरसनवरुिको लडाइाँ मा नवजय हानसल गनछ
समझिारी तथा सहयोगको लानग अनुरोध गिछछौ।ाँ

