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लक्षित

○ बाहिर जााँदा, एक ठाउाँ बाट अको ठाउाँ मा जााँदा, 「भिड िाड」・「मुख्य５प्रकारको अवस्था※」 आहद को बेवास्ता गरे मा
वा मास्क लगाउने, िात राम्रोसाँग िुने आहद को आिारिूत संक्रमर् लाधग कडाइका साथ पालनगने

○ प्रान्त िन्दा बाहिर अनावश्यक वा अत्यन्त जरुरर बािे क जाने कायण,बबशेष गरर आपतकालीन अवस्थाको घोषर्ा गरे को

प्रान्तका बासिन्दाहरुमा

िेत्र आहद ठाउाँ , आपतकालीन उपायको लाधग रोकथाम अनरु ोि आहद अपनाउनप
ु ने िेत्रिरूमा जान आउनस्थधगत
गनण वा कडाईका साथ रोकौ
○ बबशेष गरर भिडिाड िुने समयमा वा स्थानिरुमा, सकेसम्म जानको लाधग रोकौ

○ संक्रमर् ननयन्त्रर् गने उपाए कडाइका साथ पालना नगरे का रे स्टुरे न्टिरु आहदमा जान (िोम डेभलिरी र टे कआउट बािे क)
बाट टाडा रिौं
○ महदरा पपउनको लाधग ठुलो संख्यामा िेलािै लामो समयसम्म अनावश्य बस्ने काम बाट बच्नन्ने, कुराकानीको बेलामा
मास्क राम्रोसाँग लगाउने तथा महदरा नपपउदा पनन साबिानी अपनाउने गरौँ
○ रे स्टुरे न्टमा लागु गररएकोको संक्रमर् फैभलन रोकथामको उपाएिरुलाइ पूर्रु
ण पमा सियोग गरौँ
○ सडक, पाकण आहदमा सामुहिक रुपमा िेलािै खाने, महदरा पपउने गनाणले संक्रमर्को जोखखम उच्नच िुनेिुनाले यस्ता

कायणिरु नगरौ

※संक्रमर्को उच्नच जोखखम िननएको, ① खाने, महदरा पपउने साँग सम्बन्न्ित सामान्जक जमघट आहद ② ठुलो संख्यामा िेलािै लामोसमय
सम्म अनावश्यक कुरागरर बस्ने, खाने-पपउने ③मास्क नलगाई कुराकानी गने④सााँघरु ो ठाउाँ मा सामहु िक न्जबनयापन ⑤बस्ने ठाउाँ को फेरवदल
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जन
ु 14 तारिक पछिको प्रान्त द्वािा अपनाइने उपाय आददको बािे मा
जुन 14 तारिक पछिका मख्
ु य परिबछतणत कुिाहरु
１सेन्दाई भसटी आओबा कु मा मनोिं जन िँग िम्बन्न्धत, मददिा बबक्रि बबतिर् गने िे स्टुिे न्टहरु आददमा लक्षित व्यापाि िमय घटाउनु गरिएको अनिु ोध
िमयको अन््य िएको ि
वतणमान न्स्थछतको बबबिर्

िक्षक्षत अनिु ोध
िक्षक्षत क्षेत्र
व्यापाि िमय
मददिा बबक्रि बबतिर् गने िमय
अनिु ोध अवधध

मनोरं जन साँग सम्बन्न्ित रे स्टुरे न्टिरु आहद, महदरा बबक्रक्र बबतरर् गने
रे स्टुरे न्टिरु आहद
सेन्दाई भसटी अओबा कु

जुन 14 तारिक（बबहान 5 बजे）पछि चाँही

यो तोक्रकएको िमयको अन््य

बबिान 5 बजे बाट बेलक
ु ा 9 बजे सम्म
बबिान11 बजे बाट बेलक
ु ा 8 सम्म

जन
ु 1 ताररक बेलक
ु ा 9 बजे बाट जन
ु 14 ताररक बबिान 5 बजे सम्म

２ समयागी को मौसिक आपतकािीन अवस्था घोषर्ाको अन््य
３ पुनफैिावट िोकथाम कडाइका िाथ पािना अवधधको थपिमय

「जन
ु 13 ताररक सम्म」मा अन्त्य
「जुन 13 ताररक सम्म」 → 「जुलाई 11 ताररक सम्म」मा थप

※यस बािे क,प्रान्तका नागररकिरुका लाधग संक्रमर् ननयन्त्रर् उपायिरूको पर्
ू ण रुपमा पालना आहदमा सियोग गनण अनरु ोि जारी छ ।
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