यो दÖतावेज वझु न सिजलो गनªका िनिÌत एक सÆदभª सामाúी हो ।
वाÖतिवक दÖतावेज चािह जनÖवाÖÃय के Æþवाट ÿकािशत जापानीज भाषामा िलिखत दÖतावेज हो ।
ÖवाÖÃय पý सङ्´या..........
जापान संवत्........साल........मिहना........ताåरख

①
ºयू

जनÖवाÖÃय के Æþ ÿमख
ु
रोजगारी ÿितबÆध सÌबÆधी सचू ना पý
तपाईलाई
ँ सŁवा रोगको रोकथाम एवम् सŁवा रोगको िबरामीको लािग गåरने उपचार सÌबÆधी कानुन (उपराÆत "ऐन" भिनने।)
दफा नं. 6 मा तोिकए अनुसार, िनिदªĶ संøामक रोग (नयां ÿकारको कोरोना भाइरस संøमण रोग) बाट सङ्øिमत भएको कुरा
देिखन आएको छ ।
यस सÌबÆधमा, नयां ÿकारको कोरोना भाइरस संøमण रोग लाई िनिदªĶ संøामक रोगका Łपमा िनधाªåरत गन¥ आिदको सरकारी
आदेश दफा 3 को ÿावधान अनसु ार, ऐन 18 को अन¸ु छे द 2 मा आधाåरत रहेर, िनÌन िलिखत 2 अनसु ार रोजगारी ÿितबÆध
लाµने भएकोले, सावधानी अपनाउनहु ोस् ।
यस रोजगारी ÿितबÆध उÐलङ्घन गरेमा, ऐनको दफा नं. 77 को अनु¸छे द 4 को ÿावधान बमोिजम 5 लाख येन सÌमको
जåरवाना लाµनेछ।
Âयसथª, दफा नं १८ को अनु¸छे द ३ मा तोिकए अनुसार, तपाइँले यस रोजगारी ÿितबÆध अविधभर, जनÖवाÖÃय के Æþ ÿमख
ु लाई,
Âयस ÿितबÆधबाट फुकुवा भएको ÿमािणत गåरिदने माग रा´न स³नहु नò ेछ।
1 अवÖथा
(1) ल±ण
खोकì, खकार, ºवरो, छाती द´ु ने, ĵासÿĵासमा किठनाइ, अÆय(
(2) िनदान िविध
(3) ÿथम जाँच भएको िमित
(4) िनदान िमित

), के ही नभएको

2 रोजगारी ÿितबÆधको िवषयवÖतु
(1) रोजगारी ÿितबिÆधत गåरने कायªहŁ
úाहकलाई आितÃय ÿदान गन¥ कायª तथा अÆय धेरै सङ्´यामा मािनससँग सÌपकª मा आउने कायªहŁ
(2) रोजगारी ÿितबिÆधत अविध
Âयस रोगको कारक तÂव/ जीवाणु नĶ नभएसÌम, अथवा Âयसको ल±ण नहराए सÌम कायªहŁ ÿितबिÆधत हòनेछन ।

यो दÖतावेज वझु न सिजलो गनªका िनिÌत एक सÆदभª सामाúी हो ।
वाÖतिवक दÖतावेज चािह जनÖवाÖÃय के Æþवाट ÿकािशत जापानीज भाषामा िलिखत दÖतावेज हो ।
3 अÆय
(1) उĉ सŁवा रोगको ल±ण देखा पनª छोडेमा, ÖवाÖÃय के Æþ (होके न-् ºयो) मा सÌपकª गनहुª ोस् ।
(2) यस िनणªय ÿित असÆतĶु ी भएमा , यो िनणªय थाहा पाएको भोिल पÐटको िमित देिख 3 मिहना िभý (ÿाÆत) गभनªर उपर
छानिवनका लािग माग पेश गनª सिकनेछ।
(3) यस िनणªय ÿित असÆतĶु ी भएमा, मािथ उÐलेिखत (2) छानिवन माग पेश पý वाहेक , यो िनणªय थाहा भएको भोिल पÐट को
िमित देिख 6 मिहना िभý (ÿाÆत) लाई ÿितवादी गåर (यस मĥु ाका लािग (ÿाÆत)को ÿितिनिध (ÿाÆत ) का गभनªर हòनेछ। ),
यस िनणªय वदरका लािग मĥु ा दािखला गनª सिकनेछ।
(4) मािथ उÐलेिखत (2) को छानिवन माग पेश गरे मा , Âयस छानिवन माग सÌबिÆध फै सला भएको थाहा पाएको भोिलपÐट देिख
6 मिहना िभý (ÿाÆत) ÿितवादी गåर, यस िनणªय वदरका लािग मĥु ा दािखल गनª सिकनेछ।
इÆचाजª :

