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कोभबड-१९ सङ्कट व्मवस्थाऩन सञ्चारन केन्द्र, छाउनी, काठभाडौँको साववजभनक अनयुोध 

भछभेकी याष्ट्र बायत रगामत कभतऩम मयुोऩेरी भरुकुहरूभा कोभबड–१९ को सॊक्रभण 
दय ऩनु् फढ्न थारेको य नेऩारभा ऩभन सो को प्रबाव ऩनव सक्न े बएकारे जनस्वास््मका 
भाऩदण्डहरूको ऩूणव ऩारना गनुवऩने अवस्था देएकएको छ । कोभबड-१९ को सॊक्रभण जोएकभ 
न्द्मभुनकयणका राभग देहामका फुॉदाहरू ऩूणव रूऩभा ऩारना गनव हनु कोभबड–१९ सङ्कट 
व्मवस्थाऩन केन्द्र (CCMC) सववसाधायण य सयोकायवाराहरूराई अनयुोध गदवछ्   

1. सभहुगत रुऩभा कुनै कामव वा भ्रभण गनुव ऩयेभा अभनवामव रूऩभा भाक्स रगाउन े य 
बौभतक दूयीका भनमभहरूको ऩूणव  रूऩभा  ऩारना  गनुवहोस ्। 

2. कामावरम तथा साववजभनक स्थानहरूभा बौभतक दूयी कामभ गयी अभनवामव रूऩभा भास्कको 
प्रमोग गनुवहोस ्। 

3. रुघाकोकी रगामतका स्वासप्रश्वास सम्फन्द्धी सभस्मा बएका व्मएिहरूरे अभनवामव रूऩभा 
भाक्स रागाउने य अरूसॉग बौभतक  दूयी  कामभ  गनुवहोस ् । 

4. सकबय भबडबाड हनु े स्थानहरूभा नजाने जान ऩयेभा  भाक्स प्रमोग गयी बौभतक दयुी 
कामभ गनुवहोस।्  

5. सबा, जरुशु, र् मारी, बेरा, जभघट, गोष्ठी, सेभभनाय, फैठकरगामत भबडवाड हनु े
कामवक्रभफाट जोभगनहुोस।् 

6. भनमभभत रूऩभा हात धनुे य ह्यान्द्ड  स्मभनटाईजयको प्रमोग गनुवहोस।् 
7. चाडऩववहरूभा सकेसम्भ कभ भाभनसहरूको उऩएस्थभतभा घयभा नै फसी ऩरयवायजनका 

साथ फाफ्रहयी वातावयणभा बौभतक दूयी कामभ गयी भनाउनहुोस।् 

8. शैएऺक सस्थाहरूभा भाक्स, स्माभनटाइजय य बौभतक दूयी कामभ गनुवहोस ्  य 
गयाउनहुोस ्।  

9. फाफ्रहयफाट घयभबत्र प्रवेश गदाव साफनु ऩानीरे हात याम्रयी धनुहुोस ् । साथै हाॉछ्य ू तथा 
कोक्दा फ्रटभसम ुऩेऩय वा कुईनाराई कमु्चाएय नाक, भकु छोप्न ेफानी फसाल्नहुोस।् 
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10. शयीयको योग प्रभतयोधात्भक ऺभता घटाउन े जस्तै धभुऩान, भध्मऩान नगनुवहोस ् तथा 
भानभसन तनाव नभरनहुोस ्। स्वस्थ जीवनशैरी अऩनाउनहुोस।् 

11. कोभबड भ्माएक्सन रगाईसकेकाहरूरे ऩभन जनस्वास््म भाऩदण्ड ऩूणव रूऩभा ऩारना 
गनुवहोस।् 

12. साववजभनक मातामात सॊचारन गदाव जनस्वास््म भाऩदण्ड ऩूया गयेय भात्र सञ्चारन 
गनुवहोस ्।  

13. फ्रवभानस्थर य फसस्टऩभा आपन्द्तराई ऩरु् माउन वा भरन जाॉदा कभ व्मएि भात्र 
जानहुोस।्  

14. अपवाह तथा बाम्रक सभाचायको ऩभछ नराग्नहुोस ।  

15. कोभबड-19 का रऺणहरू देका ऩयेभा घयका सदस्महरूफाट दयुी कामभ गनुवहोस ्। 
गाह्रो बएभा मथाभसघ्र नएजकको स्वास््म सॊस्थाभा सम्ऩकव  याख्नहुोस।् 

 

 

  


