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१. कोरोना भाइरसको संक्रमण र भ्यािक्सनेशन बारे जानकारी ! 

तोिचगी िशयाकुस्योमा, ज्यउुिमन�ो (िनवास काडर्) भएका र १६ बषर् भन्दा मािथका 

व्यि�ह�लाई क्रिमक �पमा भ्यािक्सनेशन (खोप) िदन आवश्यक “रोकथाम भ्यािक्सनशेन 

िटकट” पठाईन ेयोजना छ | 

“रोकथाम भ्यािक्सनेशन िटकट” पाउनुभयो भन,े अिग्रम �पमा �रजभेर्सन गनुर्होला | 

यो खोप, ६५ बषर् भन्दा मािथका बदृ्धह�बाट प्राथिमकता अनुसार अपनाईन े छ | दशेको 

खोपको तैयारीको अवस्था अनुसार, खोप लगाउन ेसमयमा िवलम्ब ह�न सक्दछ | 

रोकथाम खोप, स्वास्थ्य केन्द्र आिदमा सामिुहक तथा िचिकत्सा संस्थाह�मा व्यि�गत 

�पमा, अथार्त् कुनै �पमा पिन लगाउन सिकनेछ |  

�रजभेर्शन गनेर् त�रका र �रजभेर्शन श�ु गनेर् समयको बारेमा, िनणर्य भए लग� ै थाहा िदइनछे 

| 

जापानमा फाईजा कम्पिन द्वारा बनाइएको भ्यािक्सनबाट खोपको स�ुवात ग�रनेछ | 

यो भ्यािक्सन,् िवदशेमा ग�रएको अध्ययन अनुसार, पिहलो खोप लगाएको ३ ह�ाको 

अन्तरालमा, दोश्रो खोप लगाएमा, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको श�ुवाती संक्रमणलाई 

रोकथाम गनेर् उच्च सम्भावना भएको मािनएकोछ |  

तर, अन्य खोप लगाए जस्तै यो खोप लगाउदा पिन, खोप लगाएको ठाउँमा दखु्न,े टाउको दखु्न,े 

जोनीर् र मांसपेशी दखु्ने, थकान लाग्न,े जाडो लाग्ने, ज्वरो आउन े आिद, िवभीन्न ल�णह� दखेापनर् 

सक्दछन् | धेरैजसो केिहघण्टा दिेख केिहिदन िभत्रमा िनको ह�ने कुरा दखेापरेकोछ | 

गम्भीर साईड इफेक्ट (एनािफलािक्सस) ह�नेकुरा अित िवरल ैभएको �रपोटर् ग�रएकोछ | 

खोप लगाउन अिनवायर् छैन | रोकथामको असर र साइड-इफेक्टको �रश्कको कुरालाई 

ध्यानमा राखेर, स्वेच्छाल ेिनणर्य िलन सिकन्छ | 

आफ्नो शारी�रक अवस्थाको राम्रो िवचार गरेर दीघर्कािलन रोग र एलजीर् भएका व्यि� या 

खोप लगाउन िचन्ता भएका व्यि�ह�ले आफु सधैं जाने गरेको हिस्पटलको डाक्टर संग 

परामशर् िलन िसफा�रस ग�रन्छ | 
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२. माईनम्बर काडर्को िनिम्त खुल्ने काउन्टर बारे जानकारी ! 

मे मिहना बाट आइतबारका िदनह�मा माईनम्बर काडर् मात्रको काउन्टर खलु्ला ग�रनेछ |  

माईनम्बर काडर्को आवेदन, प्राि�, िपन नम्बरको नवीकरण तथा �रसेट, तोिचगी नगरमा 

बसाई स�रआएको तथा बसाई स�र अन्तै गएको व्यहोरा दतार् गरेपिछका प्रिक्रयाह� परुा 

ग�रन्छ | 

 

तोिचगी नगरका बािसन्दाह�ले, िशयाकुस्योको प्रधानकायार्लय िस्थत िसिमन् सेइकाच-ुका 

प्रयोग गनुर्होला | उ� शाखा हरेक मिहनाको दोश्रो र चौथो आइतबार िबहान ८:३० बाट १२ 

बजे सम्म खलु्ला रहने छ | 

 

ओिहरा, फुिजओका, चगुा, िनिशकाता, इवाफुनकेा बािसन्दाह�ल,े आफु बस्द ै आउनभुएको 

�ेत्रको सोउगोउ िशस्योको िचईिक जकुुरी सइुिसन्-का (सामदुाियक िवकास प्रवधर्न शाखा) 

प्रयोग गनुर्होला | उ� शाखा हरेक मिहनाको दोश्रो आइतबार िबहान ८:३० बाट १२ बजे सम्म 

खलु्ला रहने छ | 

 

उपरो� सेवाह� प्रयोग गनेर् होभन,े पिहलनेै फोन गरेर बूिकंग नग�र ह�दँनै | अिग्रम बूिकंग 

दतार्, २ मिहना अगािडको १ तारीकबाट खलुेर, िनधार्�रत संख्या पगुे लगत ै बूिकंग बन्द ग�रनछे 

| यद्यिप, म े र जनू मिहनाको बूिकंग भन े अिप्रल मिहनाको २० ता�रक बाट श�ु ह�नेछ | यिद 

बूिकंग रद्द गनुर् परेमा, हािजर ह�न े िदनको दईुिदन अगािडको शकु्रबारको १२ बजे सम्ममा 

सम्पकर्  गनुर्होला | 

 

तोिचगी नगरको बािसन्दालाई बिूकंग गनर्कोलािग फोन  0282-21-2126 

ओिहरा �ेत्रका बािसन्दालाई बूिकंग गनर्कोलािग फोन   0282-43-9209 

फुिजओका �ते्रका बािसन्दालाई बूिकंग गनर्कोलािग फोन  0282-62-0903 

चगुा �ते्रका बािसन्दालाई बूिकंग गनर्कोलािग फोन   0282-29-1102 

िनिशकाता �ते्रका बािसन्दालाई बूिकंग गनर्कोलािग फोन   0282-92-0306 

इवाफुने �ेत्रका बािसन्दालाई बूिकंग गनर्कोलािग फोन   0282-55-7754 
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िबदाको िदन बाहके अन्य िदनह�मा िबहानको ८:३० दिेख साँझको ५ बजे सम्म �रसेप्शन 

खलु्ला रहने छ | 
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३. िशयाकुस्योका अित�र� काउन्टरह� खुल्ने िमितको प�रवतर्न 

बारे जानकारी ! 

तोिचगी िशयाकुस्योमा, सबै नाग�रकह�को सिुवधालाई सधुार गनेर् उद्देश्यले, बिढ प्रयोगमा 

आउने काउन्टरह�को खलु्ने समय लम्ब्याइएकोछ | 

यो बषर्को अिप्रल मिहनादिेख, खोिलने काउन्टरह�का बारह� प�रवतर्न ह�नेह�नाले, प्रयोग 

गनेर् बेलामा सावधान रहनहुोला | 

िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लयमा, सोमबार, बुधबार र शकु्रबार ग�र ह�ाको ३ िदन, बेलकु� 

५:१५ दिेख ७ बजे सम्म, िसिमन् सेइकाच-ुका, होकेन् निेन्कन्-का, जेइम-ुका र स्यउुजेइ-का 

काउन्टरह� खलु्ला रहनेछन् | 

ओिहरा, फुिजओका, चगुा, िनिशकाता र इवाफुन े िस्थत् प्रत्येक सोउगोउ िशस्योका िचईक� 

जकुुरी सईुिसन्-का (सामदुाियक िवकास प्रवधर्न शाखा) ह�, बुधबार मात्र, बेलकु� ५:१५ दिेख 

७ बजे सम्म, खलु्ला रहनेछन ्| 

तर, चगुा सोउगोउ िशस्यो चािह,ं मिहनाको दोश्रो र चौथो बुधबार मात्र खलु्ला रहनछे | अिन, 

िनिशकाता सोउगोउ िशस्यो चािह,ं अिग्रम आर�ण प्रणाली भएकोल,े जानुअिघ, ०२८२-९२-

०३०६ मा फोन गरेर मात्र जानुहोला | 
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४. नौलो कोरोना भाइरस संक्रमणको पुनः िवस्तार रोकथाम बारे 

जानकारी ! 

अब दिेख मौसम िबस्तारै न्यानो ह�दँ,ै साकुरा पिन फूलरे, मन रोमान्चक भ,ै कतै घमु्नजान मन 

लाग्न ु स्वभािवक हो, तर नौलो कोरोना भाइरसको संक्रमण चाँिह अझै सामान्य भैसकेको छैन 

| 

 

िव�ह�, अिहलेसम्मको भाईरस भन्दा बेग्ल,ै संक्रमण शि� बिलयो भएको “फरक भाइरस” 

बढ्नेछ भनरे भनेकाछन् | 

फेरी पिन संक्रमण फैिलन निदनकोलािग, अिहलेसम्म अपनाउद ै आएको संक्रमण 

रोकथामका उपायह�लाई आधार मानरे त्यही बानीलाई जारी राख्न ुएकदम ज�री छ  

आधारभतू कुराह�मा, मास्कको प्रयोग गनेर् र ३CS त्याग्न े|  

 3S भन्नाले, १. कोठा िभत्रको भिेन्टलेशन राम्रो बनाउने | २. मान्छेको भीड कमगनेर् | जस्त,ै भेला 

ह�नुपरे पिन सकेसम्म कम मान्छे भेला ह�ने, कम समय लगाउने, चकोर् आवाज निनकाल्न,े 

कुराकानी सकेसम्म शािन्तपवूर्क गनेर् | र ३. हातधनु े र एन्टीसेिप्टकको प्रयोग अिनवायर् �पल े

गनेर् | 

अिहलेसम्म, संक्रमण फैिलएको अनुभवबाट, संक्रमणको जोिखम उच्च ह�ने गितिवधी तथा 

अवस्थाह� थाहा भैसकेकोछ | िवशेषगरी, संक्रमणको जोिखम बढाउने (५ ओटा अवस्थाह�) 

मा, पयार्� मात्रामा ध्यान पयुार्उनु होला | 

पिहलो अवस्था, मदध््यपान गदैर् खाना खान ेपाटीर् अथवा भोजमा जाने | 

दोश्रो अवस्था, धेरै मान्छेह� भेलाह�ने, जस्त ै५ जना भन्दा धेरै जना लामो  

समयसम्म, खाना खाँद,ै रक्सी िपउद ैबस्ने | 

तेश्रो अवस्था, मास्कको प्रयोग नगरी कुराकानी गनेर् | 

चौथो अवस्था , साँगरुो ठाउँमा सामदुाियक जीवन िबताउन े| 

पाचँौ अवस्था, कामगनेर् ठाउँमा िवश्राम समय ह�दँाखेरी, बस्न ेठाउँको प�रवतर्न ह�न े|  

अध्ययन गरे अनुसार, िवश्रामक�, धमु्रपान गनेर् ठाउँ, कपडा फेनेर् कोठा आिद ठाउँह� 

संक्रमण फैिलएको पिु� भएकोछ | 
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प्रतेक व्यि� सचते भएमा, फेरी संक्रमण फैलनबाट रोक्न सक्छौं | यहाहँ� सबैको 

सहयोगको लािग अनरुोध गरीएकोछ | 

 


