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COVID-19 भाइरस सम्बन्धमा जानकारी तथा सचूनाहरुः 

१. माननीय उप-प्रधानमन्री तथा रक्षा मन्री ईश्वर पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित COVID-19 संक्रमण, रोकथाम तथा ननयन्रण 

उच्चस्तरीय समन्वय सनमनतको ननणणयअनुसार युरोप, पनिम एनसया, तथा खाडी क्षेरका सबै मुलुकहरू एवं टकी, मलेनसया, दनक्षण कोठरया 

र जापानबाट नसधा उडान भई आउने, ती मुलुकलाई ट्रानन्जट बनाई आउने तथा उनललनखत मुलुकहरूबाट प्रथम यारा शुर गरी अन्य 

जुनसुकै मुलुकलाई ट्रानन्जट बनाई आउने सबै यारुलाई २०७६ चैर ७ गते शुक्रबार (२० माचण २०२०) नेपाली समयको मध्यरात देखी 

लागु हुने गरी २०७६ चैर ३० गते आइतबार (१२ अनप्रल २०२०) सम्म आगमनमा प्रनतबन्ध लगाएको व्यहोरा सम्बनन्धत सबैको 

जानकारीका लानग अनुरोध छ ।  

२. यस दतूावासको कायणक्षेर अन्तरगत पने मुलुकहर डेनमाकण , नवे, स्वीडेन, फिनलयाण्ड, आइसलयाण्ड, नलथुआननया, लानत्भया तथा 

स्तोननयामा COVID-19 भाइरसको सङ्क्क्रमण बढी रहेकोले यसको संक्रमणबाट जोनगन, आिु बच्न र अरलाई बचाउन दतूावास हार्दणक 

अनुरोध गदणछ । यसका लानग हामी सबै सचेत तथा सुसूनचत रही ननम्नअनुसार गनणका लानग तत् तत् मुलुकमा रहेका नेपालीहरलाई 

दतूावास हार्दणक अनुरोध गदणछ ।  

क. सकभर घरमै रहने । भीडभाड हुने स्थानहरमा नजाने । जानै पने अवस्थामा मास्कको प्रयोग गने । 

ख. साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा Hand Sanitizer ले ननयनमत रपमा हात सिा गने । 

ग. खोक्दा वा हाछु्ुँ गदाण ठटस्यु पेपर वा कुनहनोको नभरी भागले नाक र मुख छोपे्न । 

घ. सामानजक भेटघटमा कम्तीमा पनन १ नमटर (३ फिट) को दरूी कायम गने । शारीठरक स्पशण नहुने गरी अनभवादन गने ।  

ङ. आफ्नो घर तथा कायणस्थलको सरसिाइमा ध्यान फदने ।   

च. आिू नबरामी परेको बेलामा घरमा छुट्टै कोिामा बसे्न र नवशेष सतकणता अपनाउने ।  

छ. ज्वरो, रघा, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या देनखएमा अरबाट टाढा रही तुरन्त नचफकत्सकको सललाह नलई सललाह अनुसार 

गने । 

ज. उच्च रक्तचाप, मुटु, मृगौला तथा श्वासप्रश्वासका नबरामी एवं गभणवती मनहलाहरले नवशेष सावधानी अपनाउने । 

झ. सेवाग्राहीहरूसुँग प्रत्यक्ष सम्पकण मा रही काम गनुणपने व्यनक्तहरले सेवाग्राहीहरसुँग कनम्तमा १ नमटरको दरूी कायम गरी मास्क 

लगाई काम गने । 

ञ. आुँखा, नाक र मुखमा सकभर नछुने र छुनै परेमा हात पूणण रूपले सिा गरी छुने । 

ट. जररी परी यारा गनुण परेमा सकभर सावणजननक यातायातका साधनमा नगने र यारा गनै परेमा मास्कको प्रयोग गने ।  

३. COVID-19 भाईरस रोकथामका लानग आिू बसे्न मुलुकले नवनभन्न जानकारी/आदेशहर जारी गरेकोले यस नवषयमा अध्यावनधक 

जानकारी नलई सोही अनुसार गनुण हुन अनुरोध छ । सहजताको लानग ननम्न वेव पेज फदईएको छ ।  

क. नवश्व स्वास््य संगिनुः https://www.who.int/ 

ख. डेनमाकण ुः  https://www.sst.dk/corona अंगे्रजी भाषाका लानग https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark 

ग. नवेुः https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice 

घ. स्वीडेनुः https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/ 

थप उपयोगी नलङ्क्क https://www.krisinformation.se/en 

ङ. फिनलयाण्डुः https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage 

च. आईसलयाण्डुः https://www.landlaeknir.is/koronaveira/english/ 

छ. नलथुआननयाुः https://nvsc.lrv.lt/COVID-19  र https://www.lt72.lt/go.php/lit/Eng 

ज. लानभभयाुः http://www.vm.gov.lv/en/ministry/ 

झ. ईस्टोननयाुः https://www.terviseamet.ee/en/covid19 

४. COVID-19 भाईरस नयाुँ भएकोले हालसम्म यसको व्यवहार बारेमा नसनमत ज्ञान मार उपलब्ध छ । तसथण नवनभन्न हललाहर िैलने तिण  

सावधान रही आ-आफ्नो नचफकत्सक वा आनधकारीक ननकायबाट सही जानकारी नलने गरौ ।   

 

 “सही जानकारी नलउ, सहयोगी बनौं र नमलरे रोगलाई परास्त गरौं” 

 नेपाली राजदतूावास, कोपनहगेन 

 २०७६ चैर ६ 
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