नोभेल कोरोनाभाइरससम्बन्धी जानकारी घरमा रहनुहोस् र
सरसफाइको ध्यान �दनुहोस्
हेलिसन्क� नगरले िन� िसफा�रस तथा िनणर्यह� गरेको छ:
•

भीडभाडमा नजानुहोस् । सबै जनाले सके सम्म एकान्तवासमा (self-quarantine) ब�ु पछर् ।
यसको अथर् हो सके सम्म काम घरैबाट गनुर् पछर् । दस जनाभन्दा बढी �ि� भेला �न िनषेध
ग�रएको छ तर पसलमा जान भने पाइन्छ ।

•

बािहर िनस्कनु पन� भयो भने अ�बाट एकदेिख दुई िमटरको दूरीमा रहनुहोस् ।

•

हरदम हात तथा �ास��ाससम्बन्धी अङ्गको सरसफाइमा ध्यान �दनुहोस् । िवशेष गरी यो कु रा
तपा� बािहर िनस्कनु�न्छ भने लागू �न्छ । तपा�ले िनयिमत �पमा र कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म
हात धुनु पछर् तथा हाच्छयु गदार् वा खोक्दा आफ्नो कु िहनामा वा �टस्यु पेपरको �योग गनुर् पछर् ।
हातमा खो�े वा हाच्छयु गन� गनुर् �ँदैन ।

•

तपा�मा फ्लूका हल्का लक्षणह� देिखएका छन् भने घरमा ब�ुहोस्! कोरोनाभाइरसको सं�मण
भएका धेरै जसो मान्छेह� एक ह�ाको आरामपिछ िनको �न्छ । गम्भीर समस्याह�को उपचार गनर्
स�कयोस् भ�ाका खाितर ज�री बाहेकका सामािजक तथा स्वास्थ्य सेवाह�लाई सीिमत पा�रएको
छ । लाक्सो तथा माल्मीमा कोरोनाभाइरसको उपचारको लािग मा� भनेर नयाँ स्वास्थ्य के न्�
स्थािपत ग�रएको छ ।

•

तपा�को स्वास्थ्य िनकै िबि�एको छ, तपा�लाई िनकै �दनदेिख ज्वरो आइरहेको छ तथा तपा�लाई
सास फे नर् मुिस्कल भइरहेको छ भने हेलिसन्क� नगरे को कोरोना हेल्पलाइनमा सम्पकर् गनुर्होस् ।
िबदाका �दन बाहेकका �दनमा िबहान 7 बजेदेिख साँझ 8 बजेका िभ� 09 310 10024 मा
टेिलफोन गनुर्होस् । अन्य बेला िच�कत्सा हेल्पलाइनको टेिलफोन 116 117 मा सम्पकर् गनुर्होस् ।

•

70 वषर् मािथका �ि�ह� उ� जोिखममा �ने भएकाले उनीह�ले पूणर् �पमा एकान्तवास ब�ु
पछर् । उनीह�का ि�यजनह�ले उनीह�सँग फोन वा इन्टरनेटबाट सम्पकर् गनुर् पछर् । उनीह�का
लािग खा�ा� ल्याइ�दने �ि�ह�ले खा�ा� उनीह�को ढोकामा छोडेर जानु पछर् ।

•

हेलिसन्क�मा िव�ालयह� बन्द ग�रएका छन् र अिहले कक्षा 1 देिख कक्षा 12 का िव�ाथ�ह� दूर
िशक्षाबाट िशक्षा िलइरहेका छन् ।

•

घरमै ि�स्कु लका िव�ाथ�को स्याहार गनर् स�े अिभभावकह�ले ती ब�ाको स्याहार घरमै गनुर् पछर् ।
छ वषर्सम्मका ब�ाह�को लािग स�ािलत डे के यर सेन्टर तथा �ाथिमक िशक्षा के न्� खुला भए पिन
सबै जनाले सम्भव भएसम्म घरमै ब� उ�म �न्छ ।
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•
हेलिसन्क� नगरको संस्कृ ित तथा फु सर्द िवभागका सबै ��याकलापह� बन्द
रहने छन् । यसको अथर् हो पुस्तकालय, इन्डोर खेल स्थल, िस्विमङ पुल, सांस्कृ ितक के न्�,
सङ्�हालय तथा युवा के न्�ह� अक� सूचना नआउन्जेलसम्मका लािग बन्द ग�रएका छन् ।
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