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यहा उ=ेख ग*रएको संAामक रोग रोकथाम स'9ी उपाय अपनाउने भFाले, आHनो IाJ र:ाको िनिमK 
र सङ्Aमण फैलावटको रोकथाम, व*रप*रका QRSहTको र:ाको िनिमK महUपूण. गितिविध हो । 
YZेक [ाथोिलक चच.लाई "जापानी [ाथोिलक चच.हTमा ग*रने संAामक रोग रोकथाम स'9ी 
माग.िनद̀शन https://www.cbcj.catholic.jp/2020/11/09/21446/" को आधारमा संAमण िवbc 
उपायहT गन. िनद̀शन िदइएको छ । िवशेष Tपमा, टोिकयो धािम.क ए*रयामा, आफू सgh चच. बाहेक 
अj चच.को मीसा (Yाथा.ना सभा) मा भाग िलन सkुlF । आफू सgh चच.को िनद̀शनहT पालना 
गनु.होस् । 
 
8सको साथ साथै, यस कागजपm, चच.मा जाँदा oान िदनुपन̀ कुराको बारेमा िविभ< रा=> को भाषामा लेRखएको 
कागजपm हो । 
 

(चच") 

u चच. जानु अिघ qरो नाrुहोस् । यिद तपाईंलाई 37.5℃ वा सोभsा माथीको qरो छ भने, बािहर 
निनtनुहोस् । 

u qरो, खोकी, सास फेन. गाuो आिद जvा ल:ण भएकाहTले घरमा नै Yाथ.ना गनु.होस् । 
u wेx नाग*रक, दीघ.रोगी, अIJ QRSहTले आHनो घरमा नै Yाथा.ना गरौ ं। YZेक QRSले 

प*रRzथित अनुसार सव{िचत िनण.य गन. अनुरोध ग*र|छ । 
u अनलाइन मीसा (Yाथा.ना सभा) (YZ: Yसारण) को पिन उपयोग गनु.होस् । 
u चच.को मेन ढोकामा एR}सेि~क राRखएको lनाले, चच.मा Yवेश गदा. एR}सेि~कले हात 

कीटाणुरिहत गरौ ं। 
u बािहर िनtँदा अिनवाय.Tपमा माt लगाउने र बार'ार हात धुने तथा एR}सेि~कले हात 

कीटाणुरिहत गरH, घर फक̀पिछ, हातधुने, मुख कु=ा गन̀ बानी बसालौ ं। माt लगाउदा नाक 
छोrे गरी लगाऔ ं।  नाक नछोिपएमा माt लगाएको कुनै अथ. lनेछैन । 

u 1 घ�ामा 1 पटक वा सोभsा बिढ �ाल खोलेर भेR}लेसन गरौ ं। 
u पिवm चच.को भवन िभm एक आपसमा  कR�मा पिन 1 िमटर, स�व भए 2 िमटर सLमको दुरी 

कायम गन., सहभागीको सङ्�ामा रोक लगाउने वा पटक पटक बाँिडएर मीसा (Yाथा.ना सभा) 
को आयोजना गन̀ ग*रएको छ । चच.बाटको सूचनालाई oानपुव.क मनन गरौ ं। 



मीसा ('ाथा"ना सभा) 

u भजन 
मीसा (Yाथा.ना सभा) वा जमघट भेलाहTमा lने सामुिहक भजनबाट टाढा रहौ ं। 
 
u रोटी र वाइनको ?साद Aहण 
रोटी र वाइनको Yसाद �हणको अगािड तथा पछािड रा�ोसँग एR}सेि~कले हात कीटाणुरिहत गरौ ं। 
रोटी र वाइनको Yसाद �हणको लािग पख�दा माt लगाउनुहोस् र कR�मा 1 िमटर वा सोभsा बिढको 
दूरीमा लाइन ब�ुहोस् । 
 
u !ाCल सिव*स 

[ा�ल सिव.सको आयोजना गदा., Zसको अगािड तथा पछािड एR}सेि~कले हात कीटाणुरिहत गरौ ं। 

 
u यस बाहेक 

कथम् कदािचत् कसैलाई संAमण भएको अवzथामा सङ्Aमण फैलावटको रोकथामको लािग, चच.�ारा 

सहभागी हरेक QRSको जानकारी राखेको l|छ । आव�क परेमा, साव.जिनक IाJ के�लाई 
जानकारी Yदान ग*रने lनाले तपाईंको सहयोगको अपे:ा गद.छौ ं । चच.�ारा QRSगत जानकारीको 
Qवzथापनमा पया.� oान िदइएको छ र केिह िदन पिछ उS जानकारीलाई न� गन.को लािग चच.लाई 
िनद̀शन िदइएको छ । 
 
मीसा (Yाथा.ना सभा) सिकए पिछ, Yयोग ग*रएको कागजपmहT िलएर फक� । 
 

(पाप कम" खुलासा गरी 2मा याचना गन4 सं6ार) 

पाप कम. खुलासा गरी :मा याचना गन̀ संtारको बारेमा चच.को िनद̀शनको पालना गनु.होस् । 
धमा.वल'ीहTले अिनवाय.Tपमा माt लगाउने गनु.होस् । कुराकानी गदा., खो�ा वा हाR�उँ गदा. 
िनtने िछटािछटी�ारा lने संAमणको बारेमा सावधान रहनुहोस् । 
 
（धमा"वल9ी बीचको आदान'दान） 
u चच.का साथीभाइसँग शारी*रक Tपमा संसग. नगनु.होस् (चु'न, अ�माल, हात िमलाउने) 
u या बाहेकका बैठकहT, जमघट, भेला, अoयन सभा आिदलाई समयको लाNग र� गन. वा 

अनलाइनमा गन.का लािग िनद̀शन िदइएको छ । 
u सामुिहक भोज वा भोजन पाट�बाट टाढै रहनुहोस्। 
 



 *यस कागजपmको िनमा.णमा सङ्Aमण िवशेष� िचिक�कको पय.वे:ण Yा� भएको छ । 
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