
 [खानागावा प्रिफेक्चरका गभननर बाटको म्यासेज (नोभेम्बर १४, २०२०)] 

 

खानागावा प्रिफेक्चरका गभननरले नोभेम्बर १४, २०२० मा प्रनम्न म्यासेज जारी गरेका छन्। 

INFO KANAGAWA मा सूप्रित गनेछौ। 

 

 (प्रनम्नप्रलखखत गभननरको म्यासेज हो।) 

 

कोरोना भाइरसको संक्रमण, तथाकप्रथत तेस्रो तरंग देशव्यापी रूपमा फैलदैछ। यस प्रिफेक्चरमा समेत, प्रहजो र अखि, अप्रहलेसम्म कै 

सबैभन्दा बढी १४० जना थप संक्रप्रमत व्यखिहरू देखा परेकाछन्। 

 

यस प्रिफेक्चरको संक्रमण अवस्था दोश्रो िरण (संक्रमणमा क्रप्रमक वृखि) हो, तथापी यप्रद हालको िवृप्रि जारी रह्यो भने, तेश्रो िरण 

(संक्रमणमा दु्रत बृखि) मा जाने र हखिटल इत्यादी मेप्रिकल संस्थामा बेिको अभाव हुने पररखस्थप्रत हुनेछ। 

 

तसथन, उि कुरालाई मध्यनजर गदै यस् प्रिफेक्चरले आज एक मेप्रिकल अलटन जारी गरर कोरोनाका प्रबरामी हेने मेप्रिकल संस्थाहरूलाई 

बेिको संख्या अझ प्रविार गनन अनुरोध गर्यो। 

 

अको तफन , कोरोना बाहेक अन्य मेप्रिकल सम्बखि पप्रन यस् प्रिफेक्चरले दृढतापूवनक सेवा िदान गदै जाने छौ।ं यस् प्रिफेक्चरका समू्पणन 

नागररकहरूले आवश्यक उपिार र मेप्रिकल िेकअप (स्वास्थ्य पररक्षण) गनुनहोस्। उपिार र मेप्रिकल िेकअप (स्वास्थ्य पररक्षण) गनन 

संकोि नमानु्नहोस्। 

 

मेप्रिकल िणालीमा पने भार कम गननका लाप्रग, संक्रप्रमत व्यखिको संख्यामा वृखि हुन नप्रदनु अत्यनै्त आवश्यक छ। यद्यप्रप, वतनमान 

पररखस्थप्रतमा संक्रमणको प्रवप्रभन्न माध्यमहरु भएको र सबै उमेर समूहमा संक्रमण फैप्रलरहेको छ। त्यसैले यो प्रिफेक्चरका िते्यक 

नागररकले भाइरस जहााँ पप्रन हुन सक्छ भने्न जागरूकताका साथ अत्याप्रधक सावधानी अपनाउनु अप्रहलेको पररखस्थप्रतमा संक्रमण 

प्रवरुिको 'िापी' बन्न सक्छ। 

 

भप्रवष्यमा, तेश्रो िरण वा आपतकाल घोषणा गनुन पने अवस्थाको िौथो िरण (संक्रमणमा प्रवस्फोटक वृखि ) भयो भने, त्यिो अवस्थामा 

बाप्रहर जान रोके्न या व्यापार ब्यवसाय बन्दको लाप्रग अनुरोध गने जिा किा कदमहरूको बारेमा प्रविार गनुन पने सम्भाव्यता पप्रन हुन्छ। 

 

यिो अवस्था आउन नप्रदनको लाप्रग यस् प्रिफेक्चरका नागररक तथा समू्पणन व्यवसायीहरुलाई प्रनम्न िार कुराहरू गनन र संक्रमण 

रोकथामका आधारभूत उपायहरू राम्रो साँग लागू गनन आग्रह गदनछौ।ं 

 

・मास्कको उप्रित ियोग 

・स्यानीटाइजरको ियोग 

・एप्रक्रप्रलक पे्लट इत्याप्रद खिनको ियोग 

・सामाप्रजक दूरी र भेखिलेसन, यस बाहेक जािोको मौसममा आद्रनता (कोठालाई सुक्खा नराखे्न) कायम गने 

 

थप रूपमा, भीिभािबाट जोप्रगन टेली-वकन  (अप्रफस नगैकन इिरनेटको माध्यमद्वारा घरबाटै काम गने)  या अप्रफस जाने समयमा 

हेरफेर गने जिा उपायहरू अपनाउनुहोस्। संक्रमण रोकथामका उपायहरू सम्बखि िोटोकल पालन नगरेका पसलहरुमा नजानुहोस्। 

 

यसपप्रछ, वषनको अन्तप्रतर सामाप्रजक जमघटको मौसम नप्रजकदै छ। सामाप्रजक जमघट जसमा धेरै जनाको संख्यामा माप्रनसहरु जम्मा हुने 

र लामो समयसम्म खानप्रपन गरेको अवस्थासंगै संक्रमणको जोखखम पप्रन बढ्दछ भनेर भप्रनएको छ। 

 



धेरै जनाको संख्यामा खानप्रपन नगने संगै, खानप्रपन गनै पने अवस्थामा खाने-प्रपउने भन्दा अरु बेला मास्कको ियोग गने "मास्क खानप्रपन" 

लाई नयााँ प्रशष्टािारको रूपमा अभ्यास गनुनहोस्। यस् प्रिफेक्चर पप्रन "मास्क खानप्रपन" लाई लोकप्रिय बनाउनका लाप्रग के-किो 

उपायहरू गनन सप्रकन्छ प्रविार गनेछौ।ं 

 

यो गाह्रो अवस्थाबाट बच्नको लाप्रग र समू्पणन प्रिफेक्चरमा संक्रमण रोक्नको लाप्रग तपाइाँहरु सबैजनाको समझदारी र सहयोगको लाप्रग 

अनुरोध गदनछौ।ं 

  

२०२० नोभेम्बर १४  

खानागावा प्रिफेक्चर गभननर 

कुरोईवा युजी   

 


