
नय ाँ कोरोन भ इरस संक्रमणको सन्दभभम  आपतक लीन घोषण  ज री गररएको छ। 

[तेस्रो पटक (१/१४~२/७)] 
 

 

कोरोनाभाइरस संक्रमण आइची प्रान्तमा छिटो फैलदैि। जनवरी १३ मा जापान सरकारले आइची 

प्रान्तलगायत सात प्रान्तहरूमा आपतकाछलन अवस्था जारी गर्यो। यो घोषणा सबैको छजबन जोखिम 

भयमा गररने घोषणा हो । 

तसथथ, आइची प्रान्तले नागररकहरूलाई छनम्न कायथहरू गनथ अनुरोध गदथि। 

अनुरोध अवधध: जनवरी १४ देखि फेबु्रअरी ७ स म्म <२५ धदन>      

 

 

 

 １ कृपया अनावश्यक र महत्वहीन कायथहरू गनथबाट टाढा रहनुहोस्, र तपाईको पररवारको साथ 

शान्तपूवथक छबताउनुहोस् जबसम्म यो तपाईको जीवनको लाछग आवश्यक िैन। छवशेष गरी, कृपया बेलुका 

8 बजेपछि बाछहर नछनखिनुहोस्। 

 ２ कृपय  सम्भव भएसम्म धिफेक्चरहरूम  धहंड्नब ट जोधगनुहोस्। धवशेष गरी, कृपय  

टोधकयो व  ओस क  ि न्तम  नज नुहोस् जह ाँ आपतक लीन घोषण  ज री ग ररएको छ। 

 ３ कृपया सावधान रहनुहोस्। वृद्ध माछनस, अन्तछनथछहत रोगहरू भएका, र गभथवती मछहलाहरू जो नयााँ 

कोरोनाभाइरसबाट गम्भीर रूपमा संक्रछमत हुने ितरामा िन्। थप रूपमा, त्यस्ता व्यखिहरूले 

संक्रमणको उच्च जोखिमको साथ सुछवधाहरू प्रयोग गनथबाट अलग रहनु पिथ । 

 ４ तपाईं पछन संक्रछमत नहुन र अन्य व्यखिहरूलाई संक्रछमत हुन नछदनाकलागी कृपया संक्रमणबारे 

सावधान हुनुहोस् 

  ● ५ जना बढी व्यखिहरूको  संख्यामा िान र छपउनबाट टाढा रहनुहोस्।जब तपाईं अन्य व्यखिहरूसाँग 

िान गनुथहुन्ि, कृपया यसलाई थोरै माछनसहरूसाँग गनुथहोस् जुन तपाईं सामान्य रूपमा बसु्नहुन्ि। िोटो 

समयमा वा कुराकानीको बित माि लगाउनुहोस् साथै, संक्रमणबाट सावधान हुनुहोस्। 

  ● यछद रेसु्टरेन्ट जानु भएमा सकेसम्म तलको जसै्त  स्टीकर पोष्ट गाररएको ठाउमा जानुहोस। जहााँ 

संक्रमण रोकथाम उपायहरू लागू गररएको ि । 

   
 

  ● जहााँ झ्याल र ढोका बन्द िन् र बतास चलै्दन , जहााँ माछनसहरू भीड िन्, वा जहााँ तपाईं अरूसंगको 

दूरीनछजक हुने र बन्द गररएका के्षत्रमा नजानुहोस्। साथै, जब तपाईं बाछहर जानुहुन्ि, कृपया तपाईंको 

कायथहरूलाई सकेसम्म िोटो समयमा गनुथहोस्।。 

  ● संक्रमण को उच्च जोखिम [पााँच दृश्य] 

（https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/318025_1233067_misc.pdf (जापानी）) राम्रो रूपमा 

संक्रमण रोक्नको लाछग उपायहरू छलनुहोस्, जसै्त माि लगाउने र हात धुने। 

३ 

माचथ ५३ 
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  ● ट्याक्सी, बस र रेल जस्ता सावथजछनक यातायातमा साँधै माि लगाउनुहोस्, र ठूलो स्वरले कुरा 

नगनुथहोस। रक्सी छपए पछि बोछडिंग गदाथ छवशेष ध्यान छदनुहोस्। 

 ● कोठाको तापक्रम र नघटाउनुहोस् र कोठामा राम्रोसाँग भेखन्टलेसन प्रदान गनुथहोस्। 

 ● यछद तपाईंलाई ज्वरो आएको ि भने, तपाईंको नछजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कल गनुथहोस् र 

कहााँ जाने भनेर छनदेशनहरू सोध्नुहोस्। 

 ● नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको लाछग संक्रमण व्यखिलाई सम्पकथ  गनुथ भएको बेला तपाईलाई सूछचत 

गने"COCOA" एप प्रयोग गरेर तपाईको आफ्नै संक्रमणको सम्भावना बारे सजग हुनुहोस् । 

  ● कायथक्रममा भाग छलाँदा, कृपया माि लगाउनुहोस् र अन्य  व्यखिबाट टाढा राख्नुहोस्। साथै, ठूलो 

स्वरले कुरा गनथ र रक्सी छपउनबाट जोछगनुहोस्। 

 

〇आइची ि न्तम  रेष्टुरेन्टहरू सञ्च लन गने व्यवस यीहरूको ल धग व्यवस य घण्ट  कम ग र उन 

अनुरोध गदैछ ।ं 

・आइची छप्रफेक्चरका सबै रेसु्टरेन्टहरू → कृपया व्यापार समय बेलुका ८ बजे सम्म िोल्नुहोस्। 

・रक्सी सेवा गने पसलहरु → कृपया राती ७ बजे सम्म मछदरा सेवा गनुथहोस्।    

 

व्यापार घण्टा घटाउने बारेमा थप जानकारीको लाछग, कृपया तलको पृष्ठ हेनुथहोस्। 
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/korona0114.html 
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