
多言語情報コーナー              （令和４年１１月号） 

- 1 - 
 

१   तोिचगी शरद ऋतुको पव� बारे जानकारी  ! 
 

तोिचगी नगरको सबै भ�ा ठूलो काय�क्रम “तोिचगी शरद पव�”, यिह नोभे�र ११ ता�रक दे�ख १३ 

ता�रक स�, भकारीको नगरको मूलसड़कलाई के��त ग�र आयोजना ग�रने भएकोछ । 

“तोिचगी शरद पव�” चाँही, जापानको मेईजी अविध अथवा सन् १८७४ साल दे�ख शु� भएको हो । 

यस पटक, प्र�ेक दुई वष�मा एकपटक, नोभे�रमा, तोिचगीको  प्रतीकको �पमा रहेको भकारी 

िनमा�ण पं��को �ेजमा, एदो र मेइजी अविधको समयमा बनाइएका, भ� र सु�र एदो-शैलीको 

कठपुतली तथा रथह� नगरमा परेड गन�छ्न् । 

यो बष�, नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण सन् २०१८ साल पिछ चार वष�मा पिहलो 

पटक आयोजना �नेछ । 

नगरका प्राथिमक िव�ालयका िव�ाथ�ह�ले ११ ता�रक दासी (रथ) ता�ेछन् । १२ र १३ गते मु� 

पव�को �पमा, िबहान ९:३० दे�ख बेलुका ८:०० बजेस�, जापानको पर�रागत बाँसुरी र ढोल 

बजाएर नगरको प�रक्रमा ग�रन्छ । 

राती रथको ब�ीह� बलेको उ�ालो अित आकष�क दे�खन्छ । 

तोिचगी नगरमा बसेर यहाँको सं�ृितको अनुभूित गनु�पिन यो एउटा अवसर होईन र ! 

मेला हेन� जाँदा, मा�को प्रयोग, ठूलो �र निनकाल्ने कुराह�मा �ान िदनुहोला । �स बाहेक भीड़ 

लागेको स्थानबाट टाढा रहने, अ� ��� संगको दूरी क़ायम रा�े गनु�होला ।  
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२  देश�ापी त�ाल चेतावनी प्रणाली (जे एलट�) बारे  जानकारी ! 
 

यिद जापानमा �ाले��क िमसाइल ख�े स�ावना छ भने, देशले आपतकालीन जानकारी त�ाल 

प्रदान गन� जे एलट� प्रयोग ग�र, प्रकोप रोकथाम प्रशासिनक रेिडयो माफ़� त िवशेष साइरन �िन र 

स�ेशको प्रसारण गन�छ । 

�ाले��क िमसाइल प्र�ेपण गरेको १० िमनेटभ�ा कम समयमा यो िकिसमको जानकारी आउन 

संभव छ ।  

य�ो जानकारी प्रसारण भएमा, धैय�ता पूव�क आश्रय िलने काम गनु�होला । 

यिद तपाईं बािहर �नु�न्छ भने, �े�ा�को प्रभावबाट िव�ोट र मलबेबाट �ने �ितबाट ब� 

निजकैको भवन वा भूिमगतमा जानुहोस् । यिद कुनै भवन छैन भने, केिह सामानको पछािड 

लु�ुहोस् वा भुइँमा सु�ुहोस् र आफ्नो टाउको छो�ुहोस् । यिद तपाईं घर िभत्र �नु�न्छ भने, 

�ालबाट टाढा रहनुहोस् वा �ाल नभएको कोठामा जानुहोस् । यिद तपाईं गाड़ी चलाउँदै �नु�न्छ 

भने, तु�� सुरि�त स्थानमा रो�ुहोस्, गाड़ीबाट टाढा जानुहोस्, ज़मीनमा सु�ुहोस् र आफ्नो 

टाउको सुरि�त गनु�होस् । 

नोभे�र १६ ता�रकमा िबहान ११ बजे रा���ापी J-Alert प्रसारण तािलम �नेछ । तोिचगी नगरमा 

१८५ ठाउँह�मा लाउड��करह��ारा प्रसारण �नेछन् । 

"J-Alert" एक िवशेष चेतावनी हो भनी बूझ्नुहोस्, र आपतकालीन अवस्थामा आश्रयको लािग 

तयारी गनु�होस् । 
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३  इनफ़्लुएंज़ाको रोकथाम बारे जानकारी ! 
 

नौलो कोरोना भाईरसको प्रकोप हाल घट्दै गएकोले, िवदेशबाट जापान प्रवेश प्रितब� पिन खुकूलो 

पा�रएकोछ । 

तर, िवशेष�ह�ले, अब दे�ख िहंउद स�मा, कोरोना र इनफ़्लुएंज़ा एकसाथ फैिलने स�ावना उ� 

रहेको बताएकाछ्न् । 

पिछ�ो २ बष�मा, नौलो कोरोना भाईरसको उ�ि� पिछ जापानमा इनफ़्लुएंज़ा रोगीह�को सं�ा 

तीब्र �पमा घटेको िथयो । तर �सको स�ा इनफ़्लुएंज़ाको प्रितरोधी �मता भएका मािनसह�को 

प्रितशतमा कमी भएको भिन सो� सिकने �नाले हो । 

इन्�ुएन्जाको महामारी सामा�तया िडसे�रको अ�दे�ख माच�को आसपास स� �न्छ । 

ल�णह�मा ए�ासी उ� �रो आउने, टाउको दु�े, जोन� दु�े र मांसपेशीको दुखाइ समावेश 

�न्छन् । 

इन्�ुएन्जा खोपले इन्�ुएन्जाको शु�वातलाई पूण� �पमा रो� स�ैन, तर यिद तपाईंले यो खोप 

लगाउनु भएकोछ भने यसले ल�णह�को ग�ीरतालाई रो� सक्छ । 

खोप लगाएको ���लाई इनफ़्लुएंज़ा प्रितरोधी ब� क�रब दुई साता ला�े बताइएको छ । 

इनफ़्लुएंज़ा फैिलनु अिघ नै खोप िलनुहोस् । 

नौलो कोरोना खोप र इन्�ुएन्जा खोप िबचको अ�रालमा कुनै प्रितब� छैन, �सैले एकै समयमा 

खोप लगाउन पिन सिकन्छ । 

इन्�ुएन्जा संक्रमणको मु� माग� ड� पलेट इ�े�न भएको �नाले यसको फैलावट रो�को लािग 

"मा� लगाउने", "हात धुने", "3 Cs (निजक, भीडभाड, ब�) र "भे��लेटर" ज�ा आधारभूत 

संक्रमण उपायह� पूण��पले अपनाउने गरेमा इन्�ुएन्जा संक्रमणको जो�खम कम गन� सक्छ । 

साथै, यिद तपाई अ�स्थ महसुस गनु��न्छ भने, बािहर निन�नुहोस्, र यिद तपाईलाई �रो ज�ा 

ल�णह� छन् भने, कृपया फोन माफ� त आफ्नो पा�रवा�रक िचिक�ा संस्थासँग परामश� गनु�होस् । 

 


