
हालस� �भािवक�पमा ग�रँदै आएको जीवनशैली वा गितिविधको ढाँचाले

नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको फैलावट �ने खतरा बोकेको पिन �नसक्छ ।

आफ्नो देशको सं�ृित तथा इितहास, चालचलनलाई मह� िदनु त अव� पछ� तर

सङ्क्रमण फैलावटको रोकथाम गन� पिन उि�कै मह�पूण� �न्छ ।

सङ्क्रमण रोकथामका लािग सही जानकारी प्रा� गरेर आफू वा आफ्ना व�रप�रका

मह�पूण� ���को र�ा �ने िकिसमको �वहार गन� अनुरोध ग�रन्छ ।

फुकुओका नगरबाटको सुचना

फुकुओका नगरमा बसोबास गन� िवदेशीह�का लािग

रेइवा 2 साल िडसे�र 4 ता�रख सं�रण

1 सङ्क्रमण िनय�णका आधारभूत उपायह�

〇सङ्क्रमण िनय�णका आधारभूत उपायह�को काया��यन गन�

①शारी�रक दुरीको िनि�तता

②मा�को प्रयोग

③हात धुने

〇ठोस�पमा，
・अ� ���सँगको दुरी सकेस� ２ िमटर (क��मा पिन １िमटर) खुला गनु�पछ� ।

・कुराकानी गन� बेला, सकेस� आमनेसामने �नबाट टाढै रहनुपछ� ।

・कुराकानी गदा� वा अ� ���सँग पया�� दुरी बनाउन नसिकने ख�मा

ल�ण नदे�खए पिन मा�को प्रयोग गनु�पछ� ।

・घरमा फिक� एपिछ सबैभ�ा पिहले हात र मुख धुनुपछ� ।

・हात धँुदा 30 सेके� जित साबुन र पानी �ारा राम्रोसँग धुनुपछ� ।

( ए��सेि�कको प्रयोग पिन गन� सिकने）



〇शरीरमा स�ो नरहेको, सङ्क्रिमतसँग संसग� �न पुगेको ख�आिद अवस्थामा सबैभ�ा

पिहले तल उ���खत िवदेशी नाग�रकका लािग मात्र तयार ग�रएको डायल (19 वटा रा��का

भाषामा उपल�) गन� वा आफ्नो निजकको �ा� संस्थामा फोन गनु�होस् ।

नोभल कोरोना भाइरस संक्रमण स��ी िवदेशी नाग�रक िवशेष परामश�
स�क� न�र

092-687-5357(24 घ�ा खुला)
*परामश� िन:शु� फोन शु� ला�े

〇अ�� िनकट संसग�मा परेका ��� अथवा ल�ण आिद देखा परेर िचिक�क�ारा परी�ण

गराउन आव�क भनी िनण�य गरेको ख�मा, पिहलो पटकको �ा� जाँच शु� आिद केही

दरमा शु� बेहोनु�पन� �न्छ तर परी�ण शु� िन:शु� �नेछ ।

〇सङ्क्रमण भएको कुरा थाहा �न आएको ख�मा, अ�ताल भना� वा होटलमा ब�ु पदा�को खच�का

बारेमा, केही िन� चलनका व�ु बाहेक िन:शु� �नेछ ।

〇�ा� संस्थामा जाँच गराउनु परेको ख�मा, तल उ���खत दोभासे टेिलफोनको उपयोग
गन� सिकन्छ । (18 वटा रा��का भाषामा उपल�)

〇दोभासे टेिलफोन सेवा चाहानेले, जाँच गराइएको �ा� संस्थाबाट फोन गनु�होस् ।

फुकुओका नगर �ा� दोभासे कल से�र
092-733-5429 (24 घ�ा खुला ) *प्रयोग िन:शु� । फोन शु�

ला�े

2 �ा� संस्थामा जँचाउने

〇सङ्क्रमणको फैलावटलाई रो�का लािग, ल�ण दे�खएकाले चाँडो भ�ा चाँडो परी�ण,

सङ्क्रमण भएको दे�खएको ख�मा तु�� उपचार गराउन मह�पूण� �नेछ ।

〇चाँडो भ�ा चाँडो परी�ण तथा उपचार गराएमा, आफ्नो व�रप�रका ���लाई सङ्क्रमण

�नबाट रो� सिकनुका साथै आफू �यम् पिन ल�ण ग�ीर �नबाट ब� सिकन्छ ।

〇बजारमा िक� पाइने औषधी�ारा ल�ण ठीक भएको ख�मा पिन

व�रप�रका ���मा सङ्क्रमण फैिलरहेको स�ावना रहेको �न्छ ।



3 जीवनशैली

〇चु�न वा अ�माल, हात िमलाउने आिद ज�ा चलन�ारा थाहा नै नपाउने गरी सङ्क्रमण फैिलरहेको

स�ावना रहेको �न्छ ।

〇थुप्रोजना भेला भएर खाना खाँदा सङ्क्रमण खतरा रहेको �न्छ । िवशेष गरी ठूलो थालमा भाग लगाएको

प�रकार बाँडेर खाने वा एउटै िगलासबाट पालैपालो गरेर िपउने, चप��क आिद साझा गरी चलाउने ज�ा

चलनमा सङ्क्रमणको खतरा उ� रहेको �न्छ ।

〇िव�भरी नै नयाँ जीवनशैली बदल्ने गितिविध भइरहेको अवस्था िबचार गरी, ���गत �पमा पिन

सङ्क्रमणको खतरा कम गराउनको लािग उपाय गनु�होस् ।

4 मा� प्रयोगको अिनवाय�ता

〇मा�मा, �ाससँगै भाइरस पिन िलन सिकने स�ावनालाई कम गन� स�मता र सामनेमा

रहने ���लाई भाइरस यु� वातावरण मा �ास िलनु पन� प�र�स्थित कम गराउने स�मता

�न्छ ।

〇आजभोली मा� निजकको औषधी पसल अथवा पसलह�मा सिजलैसँग हात पान� सिकने

भएको छ ।

〇बािहर िन�ँदा वा कुराकानी गदा�, अिनवाय��पमा मा� लगाउनुहोस् ।

〇वषा�� तथा नयाँ वष�को आगमन पिन निजिकंदै छ, आफ्नो देशको पर�रा तथा चालचलनसँग

स���त समारोह फुकुओका नगरमा पिन आयोजना ग�रन्छ ।

〇समारोहसँग िमलाएर प�रवार तथा साथीभाइसँग पाट� आिद आयोजना ग�रने अवसर बढ्दै

जान्छ ।

〇यस िकिसमका समारोह म�, थुप्रोजना एकैठाउँमा भेला भएर ठूलो आवाज िनकाल्ने आिद

3िमचु �नजाने खालको वातावरण ब�े स�ावना दे�खएको ख�मा सङ्क्रमणको खतरा उ�

�न्छ ।

〇सङ्क्रमण रोकथामका लािग आधारभूत खालका उपायको कडाको साथ पालना गरी, शरीरमा

स�ो नभएको बेला, सहभागी �ने नगरौ ँ ।

5 समारोह वा घर प�रवार, साथीभाइसँगको जमघट



6 साझा बसोबास

〇साँघुरो स्थानमा सँगै बसोबास गन� गदा�, लामो समयस� ब� वातावरणलाई साझेदारी गनु�पन� �नाले

सङ्क्रमणको खतरा उ� �न्छ ।

〇सबैभ�ा पिहले, साझा बसोबास गन� स्थानमा भाइरस िछन� नपाओस् भनी

घर फक� ँदा हात धुने र मुख कु�ा गन� काम अिनवाय� �पमा गरौं ।

〇साझा बसोबास गन� स्थानमा सँगै ब�े ���लाई, सङ्क्रमण नहोस् भनी अिनवाय� �पमा मा�को

प्रयोग गरौं ।

〇घर िभत्र बेलाबेलामा बािहरको ताजा हावा िभ�ाउने र हावा बािफलो पान� र सरसफाइको गन� गरौं ।

*नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण स��ी जानकारीलाई

तल उ���खत वेबसाइटमा, ब�भाषामा जानकारी गराइएको �नाले उपयोगमा �ाउनुहोस् ।

①फुकुओका नगर नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुचना होमपेज

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/health/covid19_01.html#fdi

②फुकुओका नगर नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुचना िवदेशीह�का लािगको

होमपेज

(जापानी भाषा नबु�ेका लािग )

https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kokusai/shisei/covid19_fo.html

③समाज क�ाण तथा श्रम म�ालय िवदेशी भाषा चलाउने होमपेज( 11 रा��को रा�� भाषा

चल्ने)

https://www.covid19-info.jp

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/health/covid19_01.html#fdi
https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kokusai/shisei/covid19_fo.html
https://www.covid19-info.jp/
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