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१  नया ँमोडलेको कोरोना भाईरसबाट हुने �नमो�नया बारे जानकार� ! 
 
सन ्२०१९ �डसेम्बर म�हना दे�ख, चीन देशको बुकान ्�ेत्रबाट उत्पन्न भएको भ�नएको 
नयाँ कोरोना भाईरसबाट हुने �नमो�नया हाल संसारभ�र फै�लएको छ |  
 
जापान देश�भत्र प�न, यो नौलो भाईरस संक्रमण भएका व्यिक्तहरु ठूलो संख्यामा 
देखापरेका छन ्| 
 
यो नयाँ मोडेलको कोरोना भाईरस सनर्बाट रोक्न, बा�हरबाट घर फकर् ने �ब��कै 
�नय�मत रुपमा हात धुने र खोक� तथा हािच्छउं आउँदा मास्कको प्रयोग गनुर् आवश्यक 
छ |  
 
हात धँुदा, साबुनले किम्तमा २० सेकेण्ड समय लगाएर धुनु पदर्छ | अल्कोहल आ�दले 
हात राम्रर� शुद्ध पानुर् प�न प्रभावकार� हुन्छ | 
 
हातमा टाँ�सएका भाईरस, आँखा, मुख तथा कान आ�द द्वारा श�रर �भत्र प्रवेश गन� 
हुनाले, हात धुनु अ�घ मुख छुनु हँुदैन | 
 
रुघा लागेको ल�ण अथवा ३७.५ �डग्री भन्दा ब�ढ तापक्रमको ज्वरो ४ �दन भन्दा ब�ढ 
�नरन्तर भ,ै गम्भीर �श�थलता अथवा सास फेनर् कठ�न अनुभू�त भएका व्यिक्तले, 
केन्नाई केन्कोउ फुकुशी सेन्टर (प्रान्तीय स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र) टे�लफोन नं. ०२८५ 
२२ १२१९ को परामशर् काउन्टरमा सम्पकर्  रा�ुहोला | 
 
जापानी भाषा बाहेक अन्य भाषामा परामशर् गनर् चाहने व्यिक्तले, तो�चगी �बदेशीहरुको 
ला�ग परामशर् सपोटर् केन्द्र टे�लफोन नं. ०२८ ६२७ ३३९९ मा सम्पकर्  रा�ुहोला | 
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२  २०२० ओ�लिम्पक मशाल �रले बारे जानकार� !  
 
माचर् म�हनाको २९ ता�रक आईतबारको �दन, टो�कयो २०२० ओ�लिम्पक मशाल �रले 
तो�चगी नगरमा आउने भएकोछ |  
 
तो�चगी नगरमा, काउएमोन्च्योउबाट शुरु भएर, दा�स काईकानको प्राङ्गणमा टंु�गने 
जम्मा २.५ �क.�म. दरू�को यो कोषर्मा, १२ जना मशाल धावकहरुले भाग �लने योजना 
छ | 
 
त्यस बाहेक, तो�चगी नगरमा, उजुमा खोलाको पयर्टन स्थलको डुंगा प्रयोग गरेर 
कायर्क्रम प्रदशर्न ग�रने योजना प�न रा�खएकोछ | 
 
अवश्यमेव, सबैले, मशाल �रले रेसलाई सडक �कनारबाट हौसला प्रदान गर� | 
 
उक्त �दन, मशाल �रले रेस कायार्न्वयन ग�रने हुनाले, मशाल दौ�डने रूट ओ�रपर�का 
सडकहरुमा ट्रा�फक �नयमन लागु ग�रने व्यहोरा समेत जानकार� गराईन्छ | 
 
यहाँहरु सबैको समझदार� र सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रन्छ | 
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३  �शयाकुस्योको आईतबार खुल्ने शाखा र सेवाहरु बारे जानकार� !  
 
तो�चगी �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयमा, माचर् र अ�प्रल म�हनामा �वद्यालयहरुमा नयाँ 
भनार् र कमर्चार�हरुको स्थानान्तरण आ�द कामहरुले गदार्, ज्युउ�मन्ह्योउ आ�दको 
प�रवतर्न हुने जस्ता कामहरु बढ्ने समय भएकोले, आईतबार प�न सम्बिन्धत सेवा 
शाखाहरु खुल्ला ग�रने भएकोछ | 
 
खुल्ने सेवा शाखाहरुमा, �स�मन ्सेइकाचु-का, होकेन ्इय�उ-का, �स�मन ्जेइ-का आ�द 
हुन ्तर सा�वकको सेवा भन्दा फरक भएकोले नखुल्ने सेवा शाखाहरु प�न हुनेछन ्| 
 
खुल्ने �दन र समय; माचर् १५ ता�रक दे�ख अ�प्रल १९ ता�रक सम्मको आईतबारहरु, 
�बहान ८:३० बजे दे�ख साँझ ५:१५ बजे सम्म रहेको जानकार� गराईन्छ | 
 
कृपया यो सु�वधाको उपयोग गनुर्होस ्| 
 


