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१. नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको भ्यािक्सन ्खोप बारे जानकार� ! 
तो�चगी नगरमा, १२ बषर् दे�ख ६४ बषर् सम्मको खोपको समयता�लका �नधार्�रत भएकोछ । 
 

प�हले नै, ६० बषर् दे�ख ६४ बषर्का व्यिक्तहरूलाई, य�ह जुलाई १२ ता�रक दे�ख खोप �टकट 
पठाई 

सकेर जुलाई १६ ता�रक दे�ख आर�ण प�न शुरू भैसकेकोछ ।  
 

त्यसप�छ, १२ बषर् दे�ख ५९ बषर् सम्मका व्यिक्तहरुलाई, य�ह जुलाई म�हनाको २१ ता�रकबाट 
खोप �टकट पठाईस�कएको र अगस्त म�हनाको १७ ता�रक दे�ख, उमेर अनुसारको क्रममा 
आर�ण शुरू हुनेछ । 
 

आर�ण, नगरको होम-पेजको, सम�पर्त आर�ण साईटमा, इंटरनेटबाट आर�ण गन� त�रका र 
तो�चगी कल-सेण्टर फ़ोन नम्बर ०२८२-२१-२४१८ मा सम्पकर्  गरेर आर�ण गन� त�रकाहरु छन 
। फ़ोनबाट आर�ण गदार्, सम्पकर्  लाईन अत्यन्त व्यस्त हुने कुरा शुरू दे�ख न ैबु�झराख़्न ुहोला 
। 
 

सामु�हक़ खोप लगाइने स्थान, पुरानो बेईस्या वल्डर् स्पोट्र्स ओ�हरा मल नामक पसल र काइंज 
ओ�हरा होमसेण्टर अगाड़ी �तर पदर्छ । उपरोक्त स्थानमा खोप लगाईने अव�ध, जुलाई २८ 
ता�रक दे�ख नोभेम्बर ३० ता�रक सम्मको योजना छ । 
 

एक �दनमा लगाउन स�कने सम्भा�वत खोपको संख्या १,००० जनाको योजना रहेकोछ तर देशले 
आपू�त र् गन� खोपको अवस्था अनुसार आर�ण संख्यालाई फेरबदल गर�नेछ । 
 

त्यसबाहेक, नगर �भत्रका �च�कत्सा संस्थाहरुमा (िक्ल�नकहरुमा) प�न, व्यिक्तगत रुपमा खोप 
लगाउन स�कनेछ । त्याहां खोप लगाउन आर�णको ला�ग, सोझै सम्पकर्  रा�ुहोला । 
 

नौलो कोरोना भाईरसको भ्याक़�सन ्खोप, तो�चगी नगरमा ठेगाना भएका र खोप लगाउन इच्छुक 
व्यिक्तहरु, जोको�ह प�न, �न:शुल्क लगाउन सक्दछन । य�द समय �भत्र प�न खोप �टकट 
आईपुगेन भने, तो�चगी नगर कल-सेण्टरमा सम्पकर्  रा�ुहोला ।  
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२. भार� बषार्त सम्बिन्ध जानकार� ! 
�हजोआज, जापानका वी�भन्न स्थानहरुमा, भार� बषार्तबाट धेरै प्रकोपहरु भैरहेका छन । 
एकै ठाऊँमा लामो समयसम्म �नरन्तर बषार् भएर, (रै�खक बषार् �ेत्र) उत्पन्न भएमा, प्रकोपका 
घटना हुने ख़तरा बढ़दछ । पहाड़हरुमा प�हरो जाने र नद�हरुमा बाढ़� आउने ख़तरा बढ़दछ । 
 

(रै�खक बषार् �ेत्र) को जानकार� प्रका�शत भएमा, टे�ल�भजन तथा इंटरनेटमा मौसम तथा प्रकोप 
सम्बिन्ध �वस्ततृ जानकार� हा�सल ग�र, बेलैमा आश्रय �लनेकुरा महत्वपूणर् छ । 
 

आश्रय आवश्यक भएमा, तो�चगी �शयाकुस्योले जानकार� प्रदान गन�छ ।  
भार� बषार्तको चेतावनी स्तर ४ मा (आश्रय �लन आदेश) भ�नने आश्रय जानकार� प्रका�शत 
अथवा प्रसारण भएमा, खतरा युक्त स्थानबाट सबैजना आश्रय �लन जानुहोस । 
 

चेतावनी स्तर ५ चां�ह, (आपतका�लन सुर�ा सु�निश्चत) हो । प�हले नै प्रकोपका घटनाहरु 
घ�टसकेको प�न हुन सक्छन । सकेसम्म �छटो सुर��त स्थानको बारेमा, आफ़नो ज़्यान बचाउन े
काम गनुर्होस । 
 

प्रकोप हुन सक्ने सम्भा�वत बेलामा, अवस्था हे�र, नगर �भत्रका प्राथ�मक �वध्यालय तथा 
कोउ�मन्कान आ�द सु�वधाहरु “आश्रय स्थल”को रूपमा खुल्ला ग�रएका हुनेछन । जो को�ह प�न 
र जहाँ प�न प्रयोग गनर् स�कन्छ । 
 

“आश्रय स्थल” बाहेक प�न, सुर��त स्थानमा बसेका आफन्त या साथीकहाँ आश्रय स्थलको 
रूपमा, सो�च रा�ु उ�चत होला । 
 

प्रकोप आई पदार् दःुख नहोस भनेर, अ�हले दे�ख नै, मौसम तथा प्रकोप सम्बिन्ध जानकार�हरु 
जानीरा�े उपाय तथा आश्रय �लने त�रकाहरूको �नक्य�ल ग�रराख� । 
 


