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फ़ुकुओका सहरद्वारा जारी गररएको जानकारी

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका उपायहरूको पोइन्ट
〇साबुनले राम्ररी हात धुने अथवा हात तथा हातका औंलाहरूलाई अल्कोहोल बेस्ड स्याननटाइजरले राम्ररी
स्याननटाइज गनुुहोस्।
नवशेष गरी बानहर गएर फकेपनि अथवा मुख र आँ खा, नाक आनि िु नुभन्दा पनहला राम्रोसँग हात धुने गर ँ ।

〇खोकी आनिको लक्षण भएको अवस्थामा खोक्दाको नशष्टता ※ अपनाउनुहोस्।
※खोकी वा हाच्छ्ुँ गिाु मास्क अथवा नटस्स्यु पेपर, रुमाल, बाहुला, कुनहनाको नभत्री भाग आनि प्रयोग गरी मुख र नाक िोप्ने कुरालाई बुझाउँ ि।

〇सावुजननक यातायात तथा धेरै भीडभाड हुने ठाउँ लाई सक्दो परहेज गनुु आनि, अझै अनधक सावधानी
अपनाउनुहोस्।
〇पयाुप्त ननद्रा र सन्तुनलत खानपानमा ध्यान निने बानी बसालेर, रोग प्रनतरोधात्मक क्षमतालाई बढाऔ ँ।
〇हावा सुक्खा भएमा, घाँटीको श्लेष्म नझल्ली (म्युकस मेम्ब्रेन) को प्रनतरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउँ ि।
हावा सुक्खा हुन सहज हुने कोठामा ह्युनमनडफायर आनिको प्रयोग गरी उनित आद्रु ता (50-60%) कायम
राख्ने गर ँ।

नय ाँ कोरोन भ इरस संक्रमणको ब रे म चिन्त तथ चिज्ञ स भएको खण्डम पर मर्श चिनुहोस्।
फ़ुकुओक सहर

नय ाँ कोरोन भ इरस संक्रमणको ब रे म चिदे र्ी न गररकक ि चग चिर्ेष पर मर्श सम्पकश नम्बर

092-687-5357
(24 घण्ट , 18 भ ष हरूम सेि उपिब्ध)

※चिर्ेष गरी, चनम्न मध्ये कुनै पचन िक्षण मेि ख एको अिस्थ म ,
तुरुन्तै नचिकैको चिचकत्सक अथि पर मर्श सम्पकश नम्बरम पर मर्श चिनुहोस्।
〇स स फेनश ग ह्रो हुने (श्व सप्रश्व सम कचिन इ), एकदमै थक न महसुस हुने (र् रीररक उत्पिडन), उच्च ज्वरो (ह इ चफभर) आचदको
कड िक्षण भएको खण्डम
〇संक्र मक रोग गम्भीर हुने सम्भ िन बढी भएक व्यत्पि (※) तथ गभशिती भएक मचहि म ज्वरो अथि खोकी आचदको हल्क रुघ को
िक्षण भएको खण्डम
(※) िृद्धिृद्ध , मधुमेह (ड यचिटीि)・मुटुरोग ・श्व सप्रश्व स रोग (COPD आचद) आचदको आध रभूत रोग भएक व्यत्पि तथ ड यचिचसस गरररहेक व्यत्पि,
रोग प्रचतरोध त्मक क्षमत दमन औषधी (इम्युनोसप्रेसन्ट) तथ क्य न्सरको औषचध सेिन गरररहेक व्यत्पि

〇म चथ उत्पित्पखत व्यत्पि ब हे क अन्य व्यत्पिम ज्वरो तथ खोकी आचद हल्क रुघ को िक्षण चनरन्तर भएको अिस्थ म
(िक्षणहरू 4 चदन भन्द बढी समयसम्म पचन चनरन्तर भएको अिस्थ म अचनि यश रूपम सि ह चिनुहोस्। कड िक्षण दे त्पखएको
महसुस भएम तुरुन्तै पर मर्श चिनुहोस्।)

