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१. नौलो कोरोना भ्यािक्सन खोप पिछको संक्रमण रोकथाम बारे जानकारी ! 
जनुसकैु संक्रमण िव�द्धको भ्यािक्सन पिन, त्यसको असर १००% ह�दँनै । नौलो कोरोना भ्यािक्सन खोप पिछ पिन, 

संक्रमण ह�ने सम्भावना ह�न्छ  । त्यसलाई “ब्रेकथ्र ूसंक्रमण” भिनन्छ  ।  

दोश्रो भ्यािक्सन खोप िलएपिछ पिन, िनरन्तर �पमा, मास्क प्रयोग, वाय ुसंचार, हात धनु ेआिद, आधारभतू संक्रमण 

रोकथामका उपायह�को अिनवायर् �पमा पालन गनर् अनरुोध ग�रन्छ  । 

खास ग�र, धेरै मािनसह� जम्मा भएर, ठूलो आवाज़ िनकालेर ग�रएका कायर्क्रमह� र धेरै मिदरापान ग�रन ेभोजमा 

भाग निलनहुोला  । 
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२. ईन्फ़्लूएन्जा रोकथाम खोप खचर्को एकभाग अनुदान पाईने बारे जानकारी ! 

नौलो कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रमािणकरण तीब्र गितले घटेको प्रविृ� भएतापिन, यो िहउंदमा, ईन्फ़्लूएन्जा संगको 

समान महामारीको िचन्ता ग�रएको छ  । 

गत बषर्को िहउंदमा, ईन्फ़्लूएन्जाको महामारी नभएको सट्टा, यो पटक कतै प्रकट भएर एक्कािस फैिलने सम्भावना 

भएकोले, अवश्य पिन रोकथामको खोप िलने बारे सोिचराख्न ुहोला  । 

तोिचगी नगरमा, अक्टोबर मिहनाको १ ता�रक दिेख, ईन्फ़्लूएन्जा रोकथाम खोप खचर्को एकभाग अनदुान िदने 

िनणर्य भएकोछ  । 

जन्मेको ६ मिहना भन्दा मािथ, प्राथिमक िवध्यालय जाने दोश्रो बषर् सम्मका बालबािलकाह� लािग बचपन 

ईन्फ़्लएून्जा रोकथाम खोपको बारेमा, खोप खचर् मध्ये २,५०० येन अनदुान िदईन्छ  ।  

त्यस बाहके, ६५ बषर् भन्दा मािथका व्यि�ह�को लािग बदृ्ध ईन्फ़्लएून्जा रोकथाम खोपको बारेमा, खोप खचर् मध्ये 

३,५०० येन अनदुान िदईन्छ । 

खोप लगाउन सिकने स्थानह�, नगर िभत्रका िचिकत्सा संस्थाह� ह�न  । अनदुान पाईने रक़म घटाएर बािँक रक़म 

िचिकत्सा संस्थाको काउण्टरमा भ�ुानी गनुर्होला  । 

खोप लगाऊँदा अिग्रम आर�णको आवश्यकता भएकोले, सब भन्दा पिहले आर�ण गनर् सिकन्छ वा सिकन्न जाँच 

गनुर्होला  । 

यस बाहके, अनदुान नपाउने व्यि�ह�ले पिन खोप लगाउन चाहमेा, अक्टोबर मिहनाको २६ ता�रक पिछ, खोप 

लगाउन  

सिकनेछ  ।    

नौलो कोरोना भ्यािक्सन दोश्रो पटकको खोप पिछ, २ ह�ा भन्दा बढ़ी समय राखेर ईन्फ़्लूएन्जा भ्यािक्सन लगाउन 

सिकन्छ  । 

ईन्फ़्लएून्जाको रोकथाममा पिन, संक्रमण रोकथामका तीन वटा आधारभतू मािनने, एकाकार् िबचको दरूीको िनक्य�ल, 

मास्क प्रयोग र हात धनुे कुराको अिनवायर् �पले पालन गनर् अनरुोध ग�रएकोछ  ।  
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३.  ओिहरासान ्मोिमजी मेलाको आयोजना बारे जानकारी  ! 

आऊँदो नोभेम्बर मिहनाको १८ ता�रक दिेख िडसेम्बर मिहनाको ५ ता�रक िबच, “ओिहरासान ् मोिमजी मेला” 

आयोजना ग�रने भएकोछ  । शरद ऋत ुिवदा ह�ने बेला ितर, ओिहरासान ्िबस्तारै रातो रंग कोउयोउ (�ख़का पातह�ले 

रंग फेन� काम) मा प�रणत ह�ने गदर्छ  ।  

रातो, पहेंलो र सनु्तला रंग फेन�मा “मोिमजी” र “काएद”े जातका �ख़ह� पदर्छन ्भने िय दईु जातका �ख़ह� जापानमा 

“कोउयोउ” शब्दको सवर्नाम मािनन्छन ् ।    

ओिहरा पहाड़मा, चचुरुा निजकै “केिन्सन्दाइरा” भिनने ठाऊँ ओ�रपरीको कोउयोउ सनु्दर भएर प्रख्यात छ  ।  

यस बाहके, केिन्सन्दाइराबाट, चौड़ा कान्तोउ मैदान अवलोकन गनर् सिकन्छ र उ� �ष्य अित नै मनमोहक मािनन्छ  

।  शरद ऋतकुो सफा आकाश भएको िदनमा, टाढाको फ़ूजीसान ्(फ़ूजी पहाड़) पिन दखे्न सिकन्छ  ।  

यो बषर्को कोउयोउ हनेर्को लािग सबभन्दा उ�म समय, नोभेम्बर मिहनाको मध्ये भाग दिेख िडसेम्बर मिहनाको 

पिहलो भाग सम्म अनुमान ग�रएकोछ  ।  

कोउयोउ हनेर् जाँदा, एकाकार् िबचको दरूी क़ायम राखेर, भीड़ नलगाएर, शान्त भएर आनन्द िलन ुहोला  ।  

 
 


