यो २मप्रिनाको १८ तारीखको पप्रछल्लो जानकारी िो। कृपया सावधान रिनुिोस्।

बवदे शी बिफेक्चनरल िाबसन्दाहरू
※बिबिन्न जानकारी समावेश गररयाकोछ। बवस्तृ त जानकारीको लाबग, गृहपृ ष्ठको दोस्रो पृ ष्ठ हे ननुहोस् वा फोन
नम्बरमा फोन गननुहोस्।

नय ाँ कोरोन भ इरसब ट स वध न रहनुहोस्
चीन र जापानका धेरै माबनसहरूलाई नयााँ कोरोनािाइरस बनमोबनया लागेको छ। आइची
प्रिफेक्चरमा पनी केप्रि माप्रनसिरुलाई प्रनमोप्रनया लागेको छ।
लगाउननहोस् ,

हात धनननहोस् ,मास्क

सावधान रहननहोस्। (खाजे र इन्फ्लूएन्फ्जा जस्तै हो।）

ज्वरो व खोकी आएको छ भने
・जि तपाईंलाई खोकी या छींम या ज्वरो आयो िने मास्क लगाउननहोस्
・जि तपाईं घर फकुननहुन्फ्छ,हात धनननहोस् र कनल्ला गननुहोस्

नय ाँ कोरोन भ इरसब ट स वध न रहनुहोस्

・ज्वरो आएको छ िने 、दै बनक मापन गननुहोस्
・१～३को मामला मा,कृपया नबजकैको सावुजबनक स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पकु
१ ३७.५दो िन्दा िढी ज्वरो ४ बदन िन्दा िबढ आएको छ िने
२ खोकीको लक्षण ४ बदन िन्दा िबढ रहन्फ्छ िने
३ सास फेनु कबिनाई वा बनन्द्रा मा कबिनाई छ िने
・कृपया सावुजबनक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा बसफाररस गरीएको एक बचबकत्सा

संग परामशु गननुहोस्

चीन ज ने ववदे शीहरूक ल वि
चीनबाट जापान फककन धेरै कप्रिन छ !
・जोसाँग हुिेई वा झेबजयां गको पासपोर्ु छ उसले जापान िवेश गनु पाउने छै नन्

हुबेई / झेजिय ां ग
・चीन गएकाहरू हुिेई र झेबजयांग नगएको िमाबणत गनु सक्दै नन् िने जापान िवेश गनु पाउने
छै नन्
・यबद तपाईंसाँग केबह िश्नहरू छन् िने कृपया नबजकको अध्यागमन र आिवासन सेवामा सम्पकु
गननुहोस्।(जापानी िाषा)
फोन：052-559-2150（नागोया）、052-559-2112（नागोया）、
0532-32-6567（र्ोयोहाशी）
★आइची िान्त स्वास्थ्य मापन सेक्सन
तपाईं नयााँ जानकारीहरु हे नु सक्ननहुन्फ्छ t
https://www.pref.aichi.jp//soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html
★NHK World Japan
तपाईं नयााँ कोरोनािाइरसको समाचार बवबिन्न िाषाहरूमा हे ननु सक्ननहुनेछ
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
（अंग्रेजी पृष्ठ、「Language」तपाईले िाषा छनौर् गनु सक्ननहुन्फ्छ ）
★आइची िहुसां स्कृबतक केन्द्र
बवबिन्न परामशु अंग्रेजी,

052-961-7902
बचबनयााँ ,

कोररयाली,

थाई,

बियतनामी,

बफबलबपनो /

र्ागालोग,स्पेबनश
पोतनुगाली, इन्डोनेबसयाली, नेपाली, र म्यानमार बवबिन्न िाषामा परामशु उपलब्ध छन्।
★आइची िहुिाषी कल सेन्टर (यात्रामा जापान आउनेहरू）
अंग्रेजी, बचबनयााँ , कोररयाली, थाई, बियतनामी, बफबलबपनो / तागालोग, स्पेबनश, पोतनुगाली र
फ्रेन्च िाषाहरु उपलब्ध छ
https://aichi.livecall.jp/en/ipCC/
★स्वास्थ्य तथा श्रम र कल्याण मन्त्रालय
https://www.mhlw.go.jp/index.html
तपाईं जापानी पृ ष्ठमा 「言語」 चयन गनु सक्ननहुन्फ्छ,

