
प्रतिबतधिि क्षते्रलाई सङ्क्रमण मुक्त पार्न भाइरससगँ तमलरे लडौं।  

रोग रोगथाम िथा तर्यधत्रण(तर्तिि व्यतक्तहरुका लातग अतर्वायन परीक्षण) तर्यमर् प्रतिबधि-परीक्षण 

घोषणा 

 

 

रोग रोकथाम िथा तर्यधत्रण (तर्तिि व्यतक्तको लातग अतर्वायन परीक्षण) तर्यमर् (क्याप 599, सहायक 

कार्ूर् J) (तर्यम) अधिगनि, सरकारल ेसीतमि क्षेत्र (प्रतिबतधिि क्षेत्र) को लातग तर्म्न प्रतिबधि-परीक्षण 

घोषणा गर्नछ 

 

प्रतिबतधिि क्षेत्र: Woosung Street र्तेि पूवन, Nanking Street र्तेि र्तक्षण, Battery Street र्तेि 

पतिम, Pak Hoi Street र्तेि उत्तर 

  

प्रतिबतधिि पररसरहरु: प्रतिबतधिि क्षेत्रका सब ैआवासीय वा व्यवसातयक पररसरहरु 

  

प्रतिबतधिि व्यतक्तहरु: हालैमा प्रतिबतधिि क्षेत्रमा रहर् ेकुर्ै पतर् व्यतक्त र गएको 14 दर्र्हरुमा प्रतिबतधिि 

पररसरमा र्ईु घण्टा भधर्ा बढी उपतथथि भएका जो कोही व्यतक्त  

 

प्रतिबतधिि व्यतक्तहरुका लातग तजम्मेवारी  

 अतर्वायन परीक्षण गर्ुन पर्े (िपाईल ेपतहला परीक्षण गरेको वा र्गरेको भएिापतर्) 

 

 हाल प्रतिबतधिि क्षेत्रमा रहर् ेव्यतक्तहरुलाई ब्याचहरुमा(समूह) सरकारल ेप्रतिबतधिि क्षेत्रमा 

रािेका घुम्िी र्मूर्ा संकलर् थटेशर्हरुमा धयूतक्लक एतसड जाँच गराउर्े व्यवथथा गर्ेछ । तवषेशज्ञ 

अतिकारीहरुल ेिपाईंको र्ाक र घाँटीको थवाबसंगै तलर् मद्दि गर्ेछर्् । 

 

 हाल प्रतिबतधिि क्षेत्रमा रहर् ेव्यतक्तलाई प्रतिबतधिि क्षेत्रका सब ैपरीक्षणको र्तिजाहरु तर्िानरण 

र्भएसम्म र तर्षेि घोषणा रद्द र्भएसम्म आफू बसेको पररसर छोड्र्े अर्ुमति छैर् । 

 

 िपाईलाई परीक्षण पतछ तविरण गररएका ररथटब्याधड राख्नुहोस ्साथ ैSMS सधर्शे 

प्रमाणीकरणको लातग परीक्षणको पररणाम साथमा बोकु्नहोस् । 

 

  यदर् परीक्षणको र्तिजा पोतजरटभ आएमा थवाथ्य तवभागल ेिपाईलाई सकेसम्म चाँडो सम्पकन  

गर्ेछ र िपाईको लातग अथपिाल भर्ान र आइसोलेसर्मा राति उपचार गर्े व्यवथथापर् गर्े छ। 

यदर् िपाई पोतजरटभ केसको (जथिै पररवारको सर्थय हरु) सम्पकनमा आउर्ु भएको व्यतक्त हुर्ुहुधछ 



भर् ेथवाथ्य तवभागले िपाईलाई सकेसम्म चाँडो सम्पकन  गर्ेछ क्वारेतधटर् केधरहरुमा 

थथार्ाधिरणको लातग व्यवाथपार् गर्ेछ। 

 

प्रतिबतधिि व्यतक्तहरुल ेमद्दि तलर् सक्छर्् 

 

 यदर् प्रतिबतधिि व्यतक्त वा उसको पररवारका सर्थयहरु असक्तिाको कारण घुम्िी र्मूर्ा संकलर् 

थटेशर्हरुमा जार् सक्र्रै्र् ्भर्े ,तिर्ीहरुल ेतवशेष अतिकारी द्वारा उर्ीहरुको पररसरहरुमा र्मूर्ा 

संकलर् गर् ेव्यवथथापर्को लातग सरकारी अतिकारीहरुलाई सम्पकन  गर्न सक्छर््।   

 यदर् प्रतिबतधिि व्यतक्तलाई ित्काल तचदकत्साको आवश्यकिा परेमा,उर्ीहरुल ेतवशेष व्यवथथाको 

लातग सरकारी अतिकारीलाई सम्पकन  गर्न सक्छर््। 

 

अपराि र जररवार्ा 

 

 कुर् ैपतर् प्रतिबतधिि व्यतक्तले अतर्वायन परीक्षणको आर्शे वा पररसर छोडमेा त्यो अपराि ठहररर् े

छ र अतिकिम $10,000 वा $ 25,000 जररवार्ा र साथै छ मतहर्ा जेल सजाय हुर् सक्र्छ। 

 

सोिपुछ िथा सरकारी कायानलयहरुको सम्पकन   

 

हटलाइर्: 2399 6949 / 2399 2139 / 2835 1473 

             3755 6816 (अल्पसंख्यक जािीयहरुको लातग हटलाइर्) 

 

िपाईको पूणन सहयोगको साथमा,हामी यो सम्पूणन अपरेशर् 48 घण्टा तभत्र पूरा गर्े प्रयत्न गर्नछौं ।( 6 बज े

तबहार् 25 जर्वरी (सोमबार) तभत्र सवनसािारण काममा जार् ुअतघ सम्पन्न गर् ेआशा गर्नछ  ँ।)  

 

-समाप्त – 

 

 

 

 

 

 

Nepali  


