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(१) नौलो कोरोना भाईरसको भ्यािक्सन खोप बारे जानकार� ! 
तोिचगी नगरमा, सामिूहक खोपको आर�ण श�ु ह�न े िदनमा केिह प�रवतर्न भएर, हाल, ५० बषर् दिेख ५९ बषर्को उमेर सम्मका  

व्यि�ह�  र १८ बषर्का हाई स्कूल तेश्रो तहमा अध्ययन गनेर् िवध्याथीर्को उमरे संग मेलखान ेव्यि�ह�को आर�ण दतार् भैरहकेोछ ।  

अगस्त मिहनाको २४ ता�रकबाट, ४० बषर् दिेख ४९ बषर् सम्मका व्यि�ह� र ३१ ता�रक बाट १२ बषर् दिेख ३९ बषर् सम्मका 

व्यि�ह�को खोपको आर�ण श�ु ग�रने छ । 

जलुाई मिहनामा, पिहले न ैपठाईएको खोपको िटकट, खोप लगाइन ेिदनमा साथमा िलएर जान आवश्यक छ । त्यसैले नहराईकन 

जतनसाथ सम्हालरे राख्नहुोला  । 

सामिूहक खोप लगाउने िवचार गनुर्भएको छ भन,े तोिचगी नगरको कल सेंटर (०२८२-२१-२४१८) मा फोन गरेर, अथवा इटंनेर्ट बाट 

पिन आर�ण गनर् सिकनेछ ।  

एक पटकको आर�ण गनुर् भयो भने,  ३ ह�ा पिछको सोही बार सोही समयमा दोश्रो पटकको खोपको स्वतः आर�ण ह�नछे  ।  
खोप लगाउन ेिदनमा (खोप िटकट), पिहले दिेख नै भनुर्भएको योिसं�ोउ (प्रारिम्भक परी�ा पचीर्), जाइयुर्उ काडर् (िनवास काडर्) , 

पासपोटर् आिद आफ़्नो प�रचय दखेाउने प्रमाणपत्रह� लगायत कुन ैऔषिध सेवन गनुर्ह�न ेव्यि�ह�ल ेकुसरुी तेच्योउ (औषिध नोटबुक) 

पिन साथमा िलएर जानुहोला  । 

खोप लगाउन सिजलोको लािग अधर् बाह�ले कपड़ा लगाएर जानुहोला  । 

कोरोना िव�द्दको यो खोप, संक्रमणको स�ुवाती रोकथाम गनर् र यिद संक्रमण भहैाले पिन त्यसको असर गम्भीर ह�नबाट बचाऊनमा 

प्रभावकारी दिेखएको छ  । 

यस बाहके, धेरै मािनसह�ले खोप लगाएमा, संक्रमण फैलनमा पिन रोकथाम ह�नेछ भन्ने अपे�ा ग�रएको छ  । 

पिहल ेदिेख रोग अथवा ऐलजीर् भएका व्यि�ह�, गभर्वती मिहला आिदल ेआफ़ुल ेसधैं दखेाउद ैआऊनु भएको डाक्टरसंग सल्लाहा 

गरेर, आफ़्नो शारी�रक़ अवस्थालाई ध्यानमा रािख खोप लगाउन ुहोला  । 

नौलो कोरोना भाईरस िब�द्दको खोप लगाएका व्यि�ह�मा , िवदशे भ्रमण गनेर् योजना भएको व्यि�ह�को लािग (नौलो कोरोना 

भाईरस संक्रमण रोकथाम खोप लगाएको प्रमाणपत्र) जारी गनर् सिकन्छ  । 

यो भनेको, िवदशे भ्रमणको लािग खोप पासपोटर्को कुरा हो  । खोप लगाउन े बेला, तोिचगी नगर िभत्र बसोबास दतार् भएका 

व्यि�ह�को लािग तोिचगी नगरल ेउपलब्ध गराउनछे  । 

तोिचगी िशयाकुस्यो प्रधान कायार्लय िभत्रको दोश्रो तल्लाको कें कोउ जोिसंका स्याटेल्लाइट मादोगिुच (स्वास्थ्य प्रवद्धर्न शाखाको 

काउंटर), अथवा तोिचगी होकेन फ़ुकुशी सेंटर (तोिचगी स्वास्थ्य कल्याण कें द्र) दोश्रो तल्लाको कें कोउ जोिसंका (स्वास्थ्य प्रवद्धर्न 

शाखा) मा, आवेदन पेश ग�र उ� प्रमाणपत्र प्रा� गनर् सिकन्छ  । 

म्याद सिकन ेिदन भन्दा पिहले पासपोटर्को प्रस्तिुत, भ्रमण गनेर् दशे र भ्रमण समयतािलका आिद िववरण सिहतको आवेदन आवश्यक 

छ  ।  
आवेदन र प्रमाणपत्र िवतरणको िवस्ततृ जानकारीको लािग,  फ़ोन नम्बर (०२८२-२५-३५१२) स्वास्थ्य प्रवद्धर्न प्रभागमा सम्पकर्  

राख़्न सक्नुह�नछे  । 
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(२) ताईफुउ (समुद्र� आँधी) सम्बिन्ध जानकार� ! 

जापानको ताईफुउ , अगस्त मिहनाबाट  गित बढ़ाऊँद,ै अक्टोबर मिहना सम्म लंिबन ेसम्भावना छ ।   
ताईफुउ आउनु भन्दा पिहले नै, तत्कालीन ताईफुउका बारेमा जानकारीह� जाचँ ग�रराख़ौं । 
भारी वषार् या आँधी आिदको अलामर्, चतेावनी, मौसम पवूार्नुमान, बषार् बादलको चाल आिद पटक पटक मौसम सम्बिन्ध 
जानकारीह� बारे जाचँगरौं । 

ताईफुउ आऊँदा , हावाको बेग बढ़ने गदर्छ । साइनबोडर् उड़ाउने र �ख या िबजलुी ब�ीका खम्बाह� पिन ढाल्न सक्छ ।   

आफ़्नो साइकल पिन घर िभत्र राख्नुहोस ।  

ताईफुउले गदार् पानी धेरै पयोर् भन,े खोलाको पानी बढरे छचिल्कन सक्दछ । बाटो पिन खोला जस्तै दिेखन ेह�नाल ेिहडंन पिन नसिकन े 

ह�नसक्छ ।   

 यस्तो अवस्थामा, बािहर निनिस्ककन, घरको दोश्रो तल्लामा अथवा अग्लो ठाऊँमा गएर बस्नुभए सरुि�त ह�न सक्नुह�नेछ ।  

यसका अित�र�, पहाड़ र भीरमा पिहरो गई माटो र ढ़� गँाह� बगाएर ल्याउन सक्छ । 

फ़रक िकिसमको गंध र अनौठो आवाज़ सनुेमा, तु�न्तै पहाड़ निजकबाट टाढा सरुि�त ठाऊँमा जानहुोस ।  

ताईफुउ आएको बेलामा, िबजलुी र धारामा पानी पिन बंद ह�न सक्छ । 

बेलैमा, क्यान-फ़ूड तथा कप-नुड्ल आिद खानेकुरा, पानी आिदको पिहल ेन ैतयारी गरेर राखौ । रेिडयो अथवा टचर् लाईटको पिन 

समयमै तयारी गरेर राख्नहुोला ।       

प्रकोप आउला जस्तो भएको समयमा, हामीह� (आश्रय स्थल) मा  जान सक्छौं । (आश्रय स्थल) को �पमा प्रयोग ग�रन ेस्थानह�मा, 

स्कूल अथवा सावर्जिनक हलह� पदर्छन  र खलु्ला रहकेो अवस्थामा जो कोिहले पिन यस्ता  सिुवधाह�को उपयोग गनर् सक्छ । 

यिद  भाग्नपुरेमा, निजकको छीमेक�ह�लाई पिन आवाज़ िदन ेप्रयास गरौं  ।  

बेलैमा, आफ्नो घर व�रप�र कस्ता खालका  मािनसह� बस्छन भन्ने कुरा थाहा पाईराखेर सबै संग राम्रो  व्यवहार  गनुर्  महत्वपणूर् छ । 

आपतकालीन अवस्थामा, एकाकार्लाई मद्दतगनेर्  खालको सम्बन्धको िनमार्ण गरौं  । 
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(१) नौलो कोरोना भाईरसको संक्रमण बारे जानकार� !  
हाल सम्मको भाईरस संग तुलना गदार्, मािनसलाई सनेर् शि� पिन अित नै बिलयो भएको (डेल्टा स्ट्क) ले त्यसको स्थान िलएर, 

दशेभरी संक्रमण तीब्र गितले बिढ़रहकेोछ  । 

संक्रिमत मािनसह� बढ़ी भएका �ते्रह�मा, श�ुमा संक्रमण गम्भीर भएर अस्पतालमा भनार् आवश्यक िवरामीह� पिन, अस्पतालको 

बेड़को संख्या नपगुेर, घर म ैबसेर स्वास्थ्यलाभ गनुर् पनेर् अवस्था छ  । 

कोरोना संक्रमण रोक़्नको लािग, भ्यािक्सन खोप लगाउनु प्रभावकारी छ भनरे भिनए तापिन, सब भन्दा पिहल,े मािनसको भीड़ कम 

गनर् आवश्यक छ  ।  

िनरन्तर धैयर् धारण गनुर् पदार् सबैलाई  गाहोर् भएको होला, तर यस उपरान्त पिन,  अनावश्यक/गरै ज़�री कामले बािहर िनस्कने क्रम 

कमगनेर्  यहाँह� सबैको सहयोगको लािग अनरुोध ग�रन्छ  । 

 


