
नयााँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोगलाई ५औ शे्रणीमा स्थानान्तरण गरेपछिको पररस्स्थछतको बारेमा  

बहिरंग विभाग 
उपचार प्रणाली

उपचार खचच
पदवि

अहिले सम्मको「उपचार, कोरोना परीक्षण चचककत्सा संस्था」लाई

बहिरंग बबभाग लक्षित चचककत्सा संस्थामा नाम पररवर्तन गररनेछ।

चचककत्सा संस्थािरूको सचूी चााँिी, उपचार परामर्त जानकारी केन्द्रबाट उपलब्ध गनत 

सककनेछ। साथ,ै प्रिफेक्चरको िोमपेजमा पनन िकाशर्र् गररनेछ।

उपचार गर्ातको खचत चााँिी सधकैो जस्र्ै उपचार बबमाबाट कभर भ ै         
गननतपने िनन्द्छ 

फराककलो दायरामा चचककत्सा संस्थानमा उपचार पररिण गनचसककने प्रणालीको 
लक्ष्य राखखएको ि

अस्पतालमा भनाच भएमा उपचार खचच महिनामा लगभग २०,००० येन 
सरकारी सियोग गररने
(मिाँगो उपचार खचत िणालीको आफैले भनक्र्ान गननतपने शसमा रकम बाट कटौर्ी）
नयााँ कोरोना उपचार औषचि पूणच रूपमा सरकारी सियोग 
※२०२३ सेप्टेम्बर अन्त्य सम्म

सैदास्न्तकरुपमा ३० प्रछतशत आफैले भुक्तान

केहि भाग सरकारी सियोगलाई भने ननरन्द्र्र्ा हर्इननेछ
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पररिण परामशच केन्द

ज्िरो आहद लिणिरु भएका व्यस्क्तको लाचग उपचार परीिण,परामशच प्रणालीको बारेमा

नस्िकको पाररिाररक 
चचककत्सक िा नस्िकैको

चचककत्सा संस्था

बहिरंग बबभागको लाचग
चचककत्सा संस्था

ननर्ान

उपचार

चचककत्सकको ननरे्र्न

ज्िरोको लाचग बहिरंग बबभाग /
प्रकाशन

अस्पताल भनाच

शारीररक अिस्था
बबग्राँदै गएमा

0120-056-203

（चौबीसै घण्टा िषच भरर नै खुल्ला）
बिुभाषामा सेिा उपलब्ि ि

अस्पताल भनाचको 
आिश्यकता पने छनणचय

अस्पर्ाल भनातको आवश्यकर्ा 
पने नपने ननणतय

सतकच ता

पररिणको लाचग सम्भब 
भएका चचककत्सा संस्थािरुको 

िानकारी

छनको निुाँदा 
सम्मको परामशच

बहिरंग बबभागको लाचग चचककत्सा संस्थानिरूको सूची
शमयागी प्रिफेक्चर कोरोना पररक्षण

ज्िरो आहद लिणिरु भएका व्यस्क्तिरु 
पररिणको लाचग िाने ठाउाँ  थािा नभएमा

घरैमा बसस स्िास््य
लाभ सलने

शारीररक अिस्था बबग्राँदै
गई के गने भन्ने बारे 
अछनस्श्चत भएमा

नसच आहदको लाचग आपतकालीन परामशच（राछत र बबदाको हदनमा）

ियस्किरूको लाचग आपतकालीन फोन परामशच ♯7119

बालबासलकाको लाचग राछत सुरिा फोन   #8000

एम्बुलेन्स बोलाउने कक नबोलाउने अलमल परेको बेला

िानकारी

ज्िोरो आएपछिको १० हदन बबछतनसक्दासम्म,िरपरका व्यस्क्तिरुलाई नसरोस भन्नका लाचग 
मास्क लगाउने आहद संक्रमण छनयन्रणको उपायिरूलाई सियोग गनच अनुरोि गररन्ि।

सुरुमा ज्िोरो आएपछि ५ हदन र असल कम भएपछि २४ 
घण्टा सम्ममा बाहिर घुमकफर गनच निाने, र केहि समय 
पखेर िेनचलाई ससफाररस गररन्ि

अन्य अस्पतालिरूमा रेफर /
आफ्नै अस्पताल भनाच िुने

िल्का लिण
भएका व्यस्क्त

गम्भीर रोगको उच्च िोखखम भएका व्यस्क्त,िा गम्भीर लिण भएका व्यस्क्त

पररिण
आफैले पररिण 

गने ककट

चचककत्सा संस्थामा फोन गरर परामशच सलए पछि
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५औ शे्रणीमा स्थानान्तरण पछि स्िास््य लाभ अिचिको बारेमा

बाहिर छनस्कने िा नछनस्कने भन्ने चााँिी व्यस्क्तगत छनणचयमा िोडिएको ि
पोिेहटभ व्यस्क्त साँगै बसेका व्यस्क्त आहद नस्िक सम्पकच मा    

आएका व्यस्क्त

陽性者

कानूनको आिारमा

को आग्रि गररनेिैन
बाहिर िान प्रछतबन्ि काममा प्रछतबन्ि

सरुुमा ज्िोरो आएको ५ हदन र असल कम भएपछि २४ घण्टा 
नबबत्दा सम्म बाहिर घमुकफर गनच निान ससफाररस गररन्ि
१० हदन सम्म भने स्िईच्िाले संक्रमण छनयन्रणका उपायिरू  

अपनाउनको लाचग ससफाररस गररन्ि

विशषे गरी ५ हदन सम्म शारीररक अिस्थामा ध्यानपयुाचउने, ७ 

हदनसम्म ज्िोरो आउने सम्भािना िुनेिुाँदा स्िईच्िाले संक्रमण 

छनयन्रणका उपायिरू अपनाउन ससफाररस गररन्ि

陽性者
कानूनको आिार

को आग्रि गररनेिैनबाहिर िान प्रछतबन्ि

「नस्िक सम्पकच मा आएका व्यस्क्त」को पहिचान गररने िैन

िोखखमको समयमा मास्क लगाउने र िोखखममा रिेका व्यस्क्तिरूसाँगको सम्पकच बाट टाढा 
रिने आहद स्िईच्िाले संक्रमण छनयन्रणका उपायिरू अपनाउनुिोस

बाहिर छनस्कन कुन ैप्रछतबन्ि निुने िुाँदा क्िारेन्टाइनको 
लाचगको सिायता पछन समाप्त भएको ि

स्िास््य लाभको 
लाचग आिास संस्था

िीिनयापनको लाचग राित 
सामग्री
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५औ शे्रणीमा स्थानान्तरण पछिको आिारभूत संक्रमण छनयन्रणका उपायको बारेमा

५औ शे्रणीमा स्थानान्तरण भएपछि पछन नयााँ कोरोना भाइरस सककने भन्ने चााँिी िोइन

केहि पररस्स्थछतिरूमा 
मास्क लगाउने

व्यस्क्तगत तथा ब्यबसायीिरूको स्िैस्च्िक छनणचयमा कायाचन्ियन गनच अनुरोि गदचिौ 

िािाको सचंार

िात िुने आहद
िातको सरसफाई

व्यस्क्त,व्यस्क्त बबचको 
दरुी कायम गने

मास्क लगाउन चााँिी आिारभुत रुपमा 
व्यस्क्तगत छनणचय मा िोडिनेि।

यद्यवप संक्रमण छनयन्रणको उपायिरुलाई िारी गखु्नपिच 
भन्ने कुरा िामी अछनिायच रुपमा आग्रि गदैनौ 

सभिभाि, बन्द कोठा, व्यस्क्त,व्यस्क्त 
बबचको दरूी कायम गने 
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