नौलो कोरोना भाईरस सक्र
ू ना
ं मण विरूद्धका उपायहरु बारे सच

तोवचगी नगरमा आपातकालीन अिस्था घोषणा गररएकोछ
～संक्रमण फै वलनबाट रोक्नको लावग सम्पूणण नगरिासीहरुलाई संदेश～
तोचिगी नगरमा, अगस्त मचिनाको ६ ताररकबाट तोचिगी नगर आपातकालीन अवस्था घोषणा गरेर, सम्पणू ण नगरवासीिरुलाई अनावस्यक
र गैर-ज़रूरी काममा बाचिर नचनस्कन कडा आग्रि गररएको चथयो, तर संक्रमणको चस्थचत देखाउने ४ ओटा स्टेजिरु मध्ये, संक्रमण चबस्फोट
िरण शक
ं े त गने यो “िौथो स्टेज” बराबरको रूपमा देखापरे कोछ ।
यस्तो चस्थचतको आधारमा, नगरवासी समग्र रूपले एकजटु भै संक्रमणको प्रसारलाई रोक्नको लाचग सम्पणू ण नगरवासीिरुको थप सियोगको
लाचग अनरु ोध गररएकोछ ।
लामो समय सम्म कोरोनाको कारण जीवन अस्तव्यस्त भएकोछ तापचन, “नगरवासीिरुको ज्यान र दैचनक जीवन यापनको रक्षा” गनणको
लाचग नगरले सम्पणू ण शचििरुको उपयोग गरररिेकोछ ।
आउनुिोस यो कठीन पररचस्थचतलाई सके सम्म चछटो पार गरौं ।
तोचिगी नगर नौलो कोरोना भाईरस संक्रामक रोग चनयंत्रण मख्ु यालय
तोचिगी नगर मेयर
ओगावा चिदेको

सम्पणू ण नगरवासीिरुलाई सियोगको लाचग अनरु ोध

（खासगरी सााँझ ८ बजे पवछ）

तोवचगी-के न बावहर नजाने

आधारभूत संक्रमण वनयन्त्रण उपाय
(कृ पया खोप पवछ पवन जारी राख्नुहोस्)

५ जना भन्त्दा बढी जम्मा भएर
खान/वपन/पाटी नगने

प्रायः नभेवटने मान्त्छेसंग
लामो खान-वपन नगने

मानि अवधकारलाई ध्यानमा राखेर
शान्त्त र बुवद्धमानी व्यिहार गने

अनािश्यक र गैर ज़रूरी बावहर नवनस्कने

तोवचगी नगरमा अवहले सम्म नभएको गवतले सक्र
ं मण फै वलरहेको छ ।
संक्रमण शचि बचलयो भएको डेल्टा स्ट्क प्रचतस्थापनले प्रगचत चलएर अगस्त पचछ, संक्रमण तीब्र गचतमा फै चलरिेको छ । संक्रमण फै चलनबाट रोकथाम गनण
अचिलेसम्मको भन्दा पचन बढी सियोगको लाचग अनुरोध गररन्छ ।
तोवचगी नगरको मावसक नयााँ सक्र
ं वमतहरुको सख्
ं या

तोवचगी नगरमा उमेर समूह अनुसार संक्रवमतहरुको संख्या (संचयी)

अगस्त मचिना पश्चात संक्रमचमतिरुको संख्या चछटो बिेकोछ ।

उमेर समिू अनुसार संक्रमण २० बचषणय समिू मा अिानक चनचस्करिेको छ ।

तोवचगी प्रान्त्तमा बस्ने सबै विदेशीहरुको लावग
नौलो कोरोना भाईरस परामशण हट-लाईन

यवद ज्िरो आयो भने टेवलफोन परामशण गने डेस्क
① सदा जँिाऊने गरे को चक्लचनकमा फोन गने ।
② यचद त्यस्तो चक्लचनक छै न भने

तोवचगी प्रान्त्त परामशण/खोप परामशण के न्त्र

नौलो कोरोना भाईरसको संक्रमण भएको चिन्ता लागेमा,
फोन गनुणिोस ।

☎０５７０-０５２-０９２

☎０２８-６７８-８２８２

२४ सै घण्टा, शचन/आईतबार र चवदाका चदनमा पचन स्वागत छ

२४ सै घण्टा स्िागत छ

तोवचगी नगरको भ्याकवसन (खोप) को वस्थवत
अगस्त ३१ ताररक देचख १२ बषण भन्दा माचथका सबै पररवारको लाचग सामूचिक खोपको आरक्षण शरू
ु गररएको छ ।
तोचिगी नगरमा खोपको आपूचतणको चस्थचत अनुसार, अनुक्रममा खोप लगाउने कायण अगाडी बढाईने छ ।
खोपको समयताचलका बारे नगरको वेबसाईटद्वारा जानकारी गराईनेछ ।

तोवचगी नगरको खोप वस्थवत

(१२ बषण भन्त्दा मावथका सम्पूणण पररिार)

पचिलो पटक

खोप लगाउनेिरुको संख्या ८०,६९७ जना

खोप दर ५५．१%

दोश्रो पटक

खोप लगाउनेिरुको सख्ं या ६४,२२७ जना

खोप दर ४३．८%

सबै पररवारिरुको खोप सुिारु रूपले अगाडी बचिरिेको छ । (अगस्त ३० ताररक सम्म)

गभणिती मवहलाहरुको लावग खोप बारे जानकारी
िाल गभणवती भएका मचिलाले खोप लगाउन िािेमा, आफनो प्रसूचत चवशेषज्ञ संग परामशण गरे पचछ तोचिगी नगरको कलसेण्टरमा फोन गनणुिोला ।
ओचिरा लेचडज चक्लचनकमा देखाईरिनु भएकािरूले, ओचिरा लेचडज चक्लचनक मै खोप लगाउन सक्नुिुन्छ । चसधै
चक्लचनकमा खोपको आरक्षण गनणिु ोस ।

परामशण/सम्पकण
तोवचगी नगर नौलो कोरोना भाईरस खोप कल-सेण्टर
सामूवहक खोप आरक्षण, रद्द तथा सामान्त्य परामशण
☎０２８２－２１－２４１８ समय : चवदाका चदन बािेक ९ बजे देचख १७ बजे सम्म

