
१ २
● अन्य ब्यक्तिहरुसगं सगंै खानपिन गर्ाा ननम्न कुरामा ध्यान दर्नहुोला ।

क. सकेसम्म थोरै अथााि सीममि ब्यक्तिहरु मात्र भएर सयंतुि खानपिन गनुाहोला ।

३ ४ ५
● मास्क नलगाईकन अन्य ब्यक्तिसगं नक्िकै रहेर कुराकानी गर्ाा, 

गीि गाउँर्ा, भाषण गर्ाा थुकका स-साना निटा ननस्कने हँुर्ा
सकं्रमण फैलने सभंावना उच्च रहन्ि ।

●अन्य ब्यक्तिहरुसगं एउटै गाडि वा बसमा चढ्र्ा अननवाया मास्क
लगाउनहुोला ।

● साँगरुो ठाउँमा अन्य ब्यक्तिहरु सगं लामोसमयसम्म सगंै रहँर्ा
िनन सकं्रमण फैलने खिरा उच्च रहन्ि ।

●स्कुल िथा कलेिका होस्टेल वा एउटै कम्िनीमा काम गने
कमाचारीहरु बस्ने आवासमा धेरैिनाले एउटै भान्सा, शौचालय र
एउटै स्नानकक्ष सयंतुिरुिमा प्रयोग गनुािने हँुर्ा सकं्रमण फैलने
िोखखम सँधै उच्च रहन्ि, त्यसलैे अधधकिम सिका िा
अिनाउनहुोला ।

● रोिगारी, ब्यवसाय, अध्ययन वा अन्य मसलमसलामा िो सकैुले
रै्ननक कामको र्ौरानमा िोटो बबश्राम (तयकेु) या लञ्चका लाधग
अन्यत्र िाँर्ा र िुनः कायाकक्षमा फका र्ा सकं्रमण फैलने गरेको ि ।

● त्यसलैे केहीबेर आरामका लाधग रेष्ट गने पवश्राम कक्ष, ध्रुमिान
कक्ष र चेञ्िीङ रुम (कििा राख्ने वा फेने कक्ष) मा िाँर्ा वा प्रयोग
गर्ाा उच्च सावधानी अिनाउनहुोला ।

●ख. खानपिन गने समय सतर्ो िोटो गनुाहोला ।
ग. ठूलो सखं्यामा भेला भई खानपिन गर्ाा ठूलो स्वरले कुराकानी हुन
सतने भएकोले त्यस्िो अवस्थामा मखुबाट स-साना नरे्खखने थुकका
निटा ननस्केर िर-िरसम्म िुग्न सतने र अन्यलाई सकं्रमण हुन सतने
सभंावना प्रवल रहन्ि ।

● घ. बादहर पिउन िाने लि लागेको नै ि भने िनन एकदर्नमा एउटै मात्र
रेष्टुरेन्टमा िानु उियतुि हुन्ि । अथााि एकैदर्नमा फरक फरक वा
धेरैवटा रेष्टुरेन्टमा िाँर्ा सकं्रमणको िोखखम उच्च रहन्ि ।

इमिगे्रशन ब्युरो अफ जापान, फरेन रेमिडने्ि िपोर्ट िेन्र्रकी प्रिुखआओयािाका अनुिार कोमिड-१९ िंक्रिण हुने
उच्च जोखखिका पााँच अवस्था यिप्रकार छन ्।

रक्िीजन्य पेय पदाथट तथा खानापपन गदै कुराकानी गदाटाः धेरैजना िाननिहरु जिघर् गरी खानपपन तथा
िोजितेर गदाटाः

िास्क बिना कुराकानी गदाट : िााँगुरो कोठािा अन्य
ब्यक्क्तहरुिगं िगंै िस्दा :

दैननक कािको क्रििा छोर्ो िियका
लागग स्थान पररवतटन गदाट : 

● रतसीिन्य िेय िर्ाथा सेवन गरेको अवस्थामा सकं्रमणका उच्च
िोखखमबाट बच्न सतने अवस्था नरहन सति भने अकोिफा यस्िो
अवस्थामा स्वभापवकरुिले चको-चको स्वरले कुराकानी हुने
भएकोले सकं्रमणका लाधग यो असाध्यै िोखखमिूणा अवस्था हो ।

● यसगैरी साँगरुो र बादहरको िािा हावा खुल्ला प्रवाह हुन नसतने
ठाउँमा थुपै्र मान्िेहरु लामो समयसम्म रहँर्ा सकं्रमण हुन सतने
सभंावना उच्च रहन्ि ।

●अन्य ब्यक्तिहरुसगं एउटै धगलास प्रयोग गरी िेय िर्ाथा सेवन
गने र एउटै चिक्स्टक वा चम्चाले खानेकुरा खाने गर्ाा िनन
सकं्रमण फैलने गरेको अध्ययनले रे्खाएको ि ।

提供：株式会社GMTインターナショナル Samudrapari.com


