
प्रान्त,सिटीको मौसिक आपतकािीन अवस्थाको घोषणा िाथै प्रान्तका नागरिकहरुमा अनुिोध

【बाहहि जााँदा, एक ठाउाँ बाट अको ठाउाँमा जााँदा】
○ प्रान्त भन्दा बाहहि अनावश्यक वा अत्यन्त जरुरि बाहेक बाहहि जाने काययिाई स्थगगत गिौँ (बबशषे गरि, िंक्रमण फैसिएको क्षेत्र को

यात्रा स्थगगत गने तथा आत्मिंयमता अपनाऔँ )
○ प्रान्त सभत्र भएपनि, बाहहि जााँन, एक ठाउाँ बाट अको ठाउाँमा जााँनको िागग आवश्यक पिेको खण्डमा,

सकेसम्म परिवाि तथा िामन्यतया िधै िाँगै काम गने िाथीहरुिाँग िानो िंख्या गिी,
आधािभूत िंक्रमण िोकथामको िागगका उपाएहरु पूणयतया अपिाई, भीडभाड हुने ठाउाँ , भीडभाड हुने िमयबाट टाडा रहिे

【िेस्टुिेन्टहरु, को उपयोग आहद】
○ महदिा पपउनको लागि ठुिो िंख्यामा भेलाभै िामो िमयिम्म अिावश्य बस्ने, खानपपन गने कायय ििरौ,

कुिाकानीको बेलामा मास्क िाम्रोिाँग िगाउने कायय तथा (मदिरा िपपउिाको खण्डमा पनि साबधािी अपिाउिे िरौँ)
○ िेस्टुिेन्टहरुमा िागु गरिएकोको िंक्रमण फैसिन िोकथामको उपाएहरुिाइ पूणयरुपमा िहयोग िरौँ 

【िकं्रमणको उच्च जोखखम भननएको काययहरुमा आत्मियंमता अपनाऔँ】
○िडक, पाकय  आदिमा िामुहहक रुपमा भेिाभै खाने, महदिा पपउने आदिले िंक्रमणको जोखखम उच्च हुनेहुनािे यस्ता 
काययहरुमा आत्मिंयमता अपनाउने कायय



िंक्रमणको द्रतु फैिावट िोक्ने िम्बन्न्ध प्रान्तको उपायहरु आहदको बािेमा

1

▽ समयागी प्रान्त, िेन्दाई सिटीको मौसिक「आपतकालीि अवस्थाको घोषणा」 जारी िररएको
िेन्दाई सिटी सभत्रको मनोिंजन िाँग िम्बन्न्धत, महदिा बबक्रक्रबबतिण गने िेस्टुिेन्टहरु आहदमा लक्षित,  
व्यापाि िमय घटाउन गरिएको अनुिोध िमयको थप गरिएको  आहदका कायय   

उपायहरुको मुख्य परिवनतयत कुिाहरु
① 「पुन फैिावट िोकथाम पूणयताका िाथ पािन अवगध」बाट प्रान्त ि िेन्दाई सिटीको मौसिक「आपतकािीन अवस्थाको

घोषणा」तफय मा ििेको（अगष्ट 12 तारिक बाट अगष्ट 31 तारिक िम्म）
② िेस्टुिेन्टहरु आहदमा िक्षक्षत व्यापाि िमय घटाउन गरिएको अनुिोध िमयको थप गरिएको आहद

अगष्ट 17 तारिक पनि

लक्षित अिुरोध मनोिन्जन िाँग िम्बन्न्धत िेस्टुिेन्टहरु आहद, महदिा बबक्रक्रबबतिण गने िेस्टुिेन्टहरु आहद
（※ 「ममयािी रेस्टुरेन्ट कोरोिा नियन्रण उपाय प्रमाणणत प्रणाली」प्रमाणणत पसलहरु बाहेक)

लक्षित िेर िेन्दाई सिटीका िम्पूणय के्षत्र
व्यापार समय बबहाि 5 बजे बाट बेलुका 8 बजे सम्म

मदिरा बबक्रि बबतरण
ििे समय बबहाि 11 बजे बाट बेलुका 7 बजे सम्म

अिुरोध अवगध 2021 अिष्ट 17 ताररक बाट 2021 अिष्ट 31 ताररक सम्म


