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नय ाँ कोरोन भ इरस (कोभभड-१९)संक्रमणको ब रे म पर मर्श/सम्पकश भिभि
यो ज नक री नजीकक व्यक्तिहरूसाँग स झेद री गननशहोस्
■नय ाँ कोरोन भ इरसको संक्रमण भनेको के हो？
'कोभिड-१९' नाम भिइएको यो नयााँ प्रकारको कोरोनािाइरस जुन श्वासप्रश्वासमा हुने संक्रमण हो यसका लक्षणहरू खोकी लाग्ने, ज्वरो
आउने तथा भनमोभनया हुने हुन। िाइरस संक्रभमत ब्यक्तिले हाक्तिउ गिाा , खोक्दा वा थुक्दा यो िाइरस बाभहर भनस्कन्छ, र स्वासको
माध्यम द्वारा अन्य व्यक्तिमा सछा ।

■यभद ज्वरो ि

रुघ खोकीको लक्षणहरू दे ख परे क छन् भने, स्कूल ि क मम छन भि भलननहोस्।

परामर्ामा सम्पका गनुािन्दा पभहले आफ्नो पाररवाररक भिभकत्सक साँग फोनबाट सम्पका गनुाहोस्।
यभि तपाईंसाँग पाररवाररक भिभकत्सक छै न िने、「अभकत नय ाँ कोरोन भ इरस पर मर्श केन्द्र(कल सेन्टर)」मा सम्पका
•

गनुाहोस्।

■कननै पभन ब्यक्तिम

हुन सक्ने संक्रमणको रोकथ म र फैभलन नभदनन महत्वपूणश कनर हो

ब्यक्तिगत रुपम गनश सभकने रोकथ मक उप यहरू
⚫ बाभहर बाट फकाने भबभिकै हात धुने, मुख कुल्ला गने
⚫ रक्सी कीटाणुर्ोधन प्रयोग गरर हात र औलालाई कीटाणुमुि गने
⚫

माभनसहरूको भिडिाड हुने ठााँउहरूमा नजाने

⚫

कोठालाई उभित तापक्रममा राख्ने र िेक्तिलेसनको प्रयोग गने

⚫

मास्क लगाउने

नय ाँ कोरोन भ इरस सम्बक्ति बहुभ षी ज नक री
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/47169
नय ाँ कोरोन भ इरसको ब रे म टे भलफोन पर मर्श सेि उपलब्ध छ।
संपकश
ठे ग न

अभकत नय ाँ कोरोन भ इरस पर मर्श केन्द्र
(कल सेन्टर)

िौबीस घण्टा सेवा

भमभत र
समय

उपलब्ध
िाषाहरु

टे भलफोन
जापानी

नम्बर

018-866-7050
हरे क भिन 8 बजे िे क्तख 5 बजे सम्म
018-895-9176
हरे क भिन 8 बजे िे क्तख 5 बजे सम्म
0570-011-567

भिदे र्ी भ ष म पर मर्श उपलब्ध छ।
संपकश
ठे ग न
उपलब्ध
िाषाहरु

आकीता केन गाईकोकु भजन सोउिान सेन्ता
（आकीता भविे र्ी परामर्ा केन्द्र）

भमभत र
समय
टे भलफोन

अंग्रेजी, भिनीया, कोरीयन,भफभलभपनी，भियतनाम

नम्बर
ईमेल

भबभहबार भिउसो १ बजे〜५ बजे

※भफभलभपनी िाषा/भियतनाम िाषा
को लाभग आरक्षण आवश्यक छ
018-866-7050
soudan21@aiahome.or.jp

संरिना: स्थानीय सरकारको अन्तरााभरियकरण संघ, सम्पािक: अभकता प्रान्त भविे र् परामर्ा केन्द्र
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अभकता प्रान्तमा बस्ने भविे र्ीहरूलाई
～कृपया नयााँ कोरोना िाइरसको प्रकोप रोक्न सहयोग गनुाहोस्～

１
तीन चीजहरूको ब रे म स िि न रहननहोस्！

①िेक्तिलेसनकोअिाव『बन्द स्थान』

２

３

②धेरै व्यक्तिहरूको जमघट『भिडिाड』
③नभजकबाट कुरा गना र बोल्न『भनकट सम्पका』
１．बन्द स्थ न、भभडभ ड 、भनकट सम्पकश

जह ाँ सबै तीन चीजहरूएक
ठ उ ाँम हुन्छ त्यह ाँ उच्च
जोक्तखम हुन्छ！

※तीन

िीजहरूबाहेकसाँगै प्रयोग
गररएको
वस्तुमा
रक्सी
कीटाणुर्ोधन प्रयोग गनुाहोस्।

यी तीन चीजहरूको ब रे म स िि न

रहननहोस्।

２．कृपय
３．यभद

तप ईं संक्रभमत हुननहुन्छ भनेर म न्दै क यश गननशहोस्।

ज्वरो, थक न, ि अस म न्य स्व द ि गि महसनस गननशहुन्छ भने, भचभकत्सक ि

"अभकत न्यू कोरोन पर मर्श केन्द्र" म फोनब ट सम्पकश गननशहोस्।

NO! कोरोना िेििाव
संक्रभमत व्यक्ति, भतनका पररवारहरू, भिभकत्सक सं स्था र अन्य
सम्बक्तित व्यक्तिहरू अभनभित जानकारीको आधारमा उत्पीडन
गररन्छन्, र SNS बाट अपमाभनत र िु क्तखत हुन्छन्।
यस्तो काया मानव अभधकारको उल्लंघन गनुा हो। सही
जानकारीको आधारमा र्ान्तपूवाक काया गनुाहोस्।

अभकत प्र न्त भिदे र् पर मर्श केन्द्र" अभकत प्र न्त अन्तर शभरिय संघ (AIA)

