
हिटस्ट्र ोक रोकथाम × कोरोना सङ््करमण रोकथाम द्वारा

"नयााँ जीवन शैली" लाई स्वास्थ्यकर जीवनमा!

"नयााँ जीवन शैली" भन्नाले:नोभल कोरोना भाइरस सङ््करमण रोकथामको 3 आधारभूत ब ाँदाको रूपमा रिेको①शारीररक दूरीको हनश्चय
②मास्कको प्रयोग③िात ध ने काययको व्यविाररकता तथा"सान हमच (हभडभाड, अहधकतम हनकटता, बन्द कोठा") देखि टाढा रिने आहद

अपनाइएको दैहनक जीवनको क रा ।

मास्कलगाउाँदाहिटस्ट्र ोककोजोखिमबढ्छसावधान

मास्क लगाउाँदा छालाबाट तापरम हनस्कन गाह्रो भई, थािा हुनै नपाइकन हडिाईडर ेसनको हुन जाने जस्तो शरीरको तापरमलाई हनयन्त्रण गनय गाह्रो हुन्छ ।

गमीबाट टाढा रिेर तरल पेय पदाथयको सेवन गने आहद जस्ता"हिटस्ट्र ोक रोकथाम" र मास्क र भेखिलेसन आहदको "नयााँ जीवनशैली" लाई सन्त लनमा राि ौं ।

भाइरस सङ््करमण

सम्बन्धीको उपायलाई

नहबसयने !

मास्क लगाउने बेला

घर भवन बाहिर

(पयायप्त दूरी)

मास्क लगाइरिदा त

हिटस्ट्र ोक िोला जस्तो छ...
पयायप्त दूरी

2 m2 m
वा सो भन्दा

बढी
वा सो भन्दा

बढी
जब तपाईौं टाढा हुन हुन्छ

कडा कसरत बाट टाढा रि ौं

पर्यावरण

मन्त्रयलर्
स्वयस्थ्य, श्रम तथय
कल्ययणमन्त्रयलर्

नोभलकोरोनय भयइरस सम्बन्धीको जयनकयरी:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

हिटस्ट्रोकको बयरेमय अहिकजयनकयरी:
https://www.wbgt.env.go.jp/

पर्यावरण मन्त्रयलर्

स्वयस्थ्य, श्रम तथय

कल्ययण मन्त्रयलर्

रेइवय 2 सयल जुन

महिनय

मान्छे र मान्छेको बीचमा
2 हमटर वा सो भन्दा बढी

हतिाय नलयगे पहन
बेला बेलामा पेय पदाथयको सेवन गर ौं

हिटस्ट्र ोक रोकथामको लाहग

मास्कलाई फ काल्ने गर ौं

तापमान र आर्द्यता उच्च भएको
बेलामा

हवशेष ध्यान हदऔौं

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/


गमीबाटटाढारि ौं हतिाय नलागे पहन बेला बेलामा
पेय पदाथयको सेवन गर ौं

एयर कखिशनरको प्रयोग भइरिेको बेलामा पहन
समय समयमा भेखिलेसन गर ौं हनयहमतरूपमाशारीररकदेिभालगनेगर ौं

गमीमाज झ्नसके्नशरीरहनमायणर

हिटस्ट्र ोक सम्बन्धीको मित्वपूणय ब ाँदािरूथािा भए राम्रो

(एयर कखिशनर बन्द गनय आवश्यक पदैन)

सामान्य घरेलू एयर कखिशनरले केवल कोठा हभत्रको िावा

सक य लेसन गराउने मात्र िो, भेखिलेसन चािी गराउदैन
सावधान

िरेक 1 घणै्ट हबतेपहछ1

कप भरर

न िाउन अहघ पहछ वा स तेर उठे

पहछ पहन सवयप्रथम तरल

पदाथयको सेवन

500 हमहलहलटरको प्लाखस्ट्क

बोटल 2.5 वटा
लगभग 6 कप भरर

तरल पदाथयको

सेवन गनय

नहबसयने !

साधारणतया कसरत गनय छोड्ने । सकेसम्म

बाहिर नहनस्कने र शीतल कोठामा जान िोस् ।

लगभग आधा जहत 80 बषय वा सो भन्दा बढी

उमेर व्यखि छन् तर य वा प स्ता पहन सावधान

हुन आवश्यक छ ।

प्र ढ उमेरका व्यखििरूले आफ्नो घर शीतल गने, 

य वािरूले घरका बाहिर काम गदाय वा कसरत गदाय

सावधान हुन आवश्यक छ।

प्र ढ उमेरका व्यखििरू, बालबच्चािरू र अशि व्यखििरूलाई हिटस्ट्र ोक लाग्न सके्न हुनाले पयायप्त सावधानी अपनाऔौं ।

कृपया यस्ता व्यखििरूको वरपरका माहनसिरूले पहन सहरय रूपमा सल्लाि आहद क राकानी गररहदन िोला ।

■उमेर, हिटस्ट्र ोक भएको स्थान/हिटस्ट्र ोक हबरामीको लागे्न प्रहतशत दर■फरक उमेरमा / हिटस्ट्र ोकबाट मृत्य हुनेको प्रहतशत दर

स्रोत: "हिटस्ट्र ोकको कारण मृत्य को सौंख्या मित्वपूणय जनसाङ््कखिक आाँकडा 2018
साल" स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय

स्रोत: "एम्ब लेन्सबाट हबरामी ल्याइने तथ्याङ्कबाट देखिने हिटस्ट्र ोक हबरामीको वृखि" राहरर य वातावरहणय अध्ययन सौंस्थान
2009 साल

प्रहत हदन

1.2L (हलटर) जहतको िारािारीमा

・धेरै िलिल पहसना आएकोबेलामा न नको सेवन गनय पहन नहबसयने

・गमीमा ज झ्न सके्न शरीर हनमायण गनयको लाहग, गमी हुन थाले देखि

नै सम्भव हुने हभत्र साधारण कसरत ( "केिी िद सम्मको गमी

वातावरण"मा "केिी िद सम्म गाह्रो " अन भव हुने हकहसमको

तीव्रतामा िरेक हदन 30 हमनेट जहत)

・झ्याल र ढोका 2 ठाउाँमा िोल्न िोस्

・पङ््किा र भेखिलेसन फ्यानको एक साथ

प्रयोग गने

15 वर्ा - 44 वर्ा उमेर2.5%

45 वर्ा - 64 वर्ा उमेर15.6%

65वर्ा - 79वर्ा
उमेर

33.7%

80वर्ा वय सो
भन्दय बढी

47.8%

5 वर्ा -14वर्ा उमेर 0.1%

0 वर्ा - 4 वर्ा उमेर 0.1%

थयिय नलयगेको

0.2%

65बर्ा वयसोभन्दय बढी

40 - 64वर्ा उमेर

19 - 39वर्ा उमेर

7 - 18वर्ा उमेर

0 - 6 वर्ा उमेर

घर भवन हभत्र अन्य

घरभवन बयहिर आफ्नो

घरमय
कयम

गरररिदय

सयवाजहनक

घरभवन

हवद्ययलर् कसरतको

समर्मय

・शीतल ल गा, घाम छेके्न छाता वा टोपी

・अहलकहत पहन शरीरमा सन्चो नभएमाशीतल हुनेस्थान तफय जाने

・शीतल कोठामा जान नसहकएमा, बाहिर भएपहन घामको छायााँ

भएको स्थान तफय

・िरेक हबिान आहद हनयहमत समयमा शरीरको तापरम मापन र स्वास्थ्य जााँच

・यहद तपाईौं अस्वस्थ मिस स गन यहुन्छ भने, जबरजस्ती नगरी घरमै आराम गन यिोस्।

・भेखिलेसन गररसके पहछएयर

कखिशनरको तापरमलाई बेला बेलामा

पून: सेहटङ्क गने

हिटस्ट्र ोकबाट मृत्य हुनेको सङ््कख्यामा, 

ग्रीष्मको अहधकतम तापरम बढेको
हदन(30℃)देखिवृखि

तापमान 35℃ भन्दा बहढ हुने
हदनमा हवशेष सावधान !

हिटस्ट्र ोकबाट मृत्य हुने मध्यको

लगभग 80 प्रहतशत जहत प्र ढ
उमेरका व्यखि

हिटस्ट्र ोक लागेका प्र ढ उमेरका व्यखि मध्य

आधा भन्दा बहढ घरमा लागेको


