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 सवं त.् .......साल........मिहना........ताåरख

②
ºयू

जनÖवाÖÃय के Æþ ÿमख
ु
अÖपताल भनाª िसफाåरस 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 सø
ं मण रोग लाई िनिदªĶ सø
ं ामक रोगका Łपमा िनधाªåरत गन¥ आिदको सरकारी
आदेश दफा 3 को ÿावधान अनुसार, ऐन 19 को अनु¸छे द 1 (ऐनको दफा नं. 26 अनुłप लाग)ू मा आधाåरत रहेर, िनÌन
िलिखत Óयहोरा मतु ािबक अÖपताल भनाª गनª िसफाåरस गदªछौँ ।
साथै, यस िसफाåरस पालना नगरे मा, ऐनको दफा न.ं 19 को अनु¸छे द 3 (ऐनको दफा नं. 26 अनुłप लाग)ू मा आधाåरत रिह,
अÖपताल भनाª गन¥ उपाय अवलÌबन गåरने छ ।
1 भनाª हòने िचिकÂशालय /सÖं था /अÖपताल
(1) नाम
(2) ठे गाना
2 अÖपताल भनाª हòनपु न¥ आवÔयक अविध
........साल........मिहना........ताåरख सÌममा अÖपताल भनाª हòनुहोस्
3 अÖपताल भनाª हòने अविध
........साल........मिहना........ताåरख बाट ..........साल........मिहना........ताåरख सÌम
4 अÖपताल भनाª हòन िसफाåरस गनक
ुª ो कारण
(1) संøामक रोगको फै लावट रोकथाम गनªको लािग
(2) संøामक रोगको ल±ण देखा परे काले
5 अÆय
तपाईलेँ , ऐन को दफा 22 को अनु¸छे द 3 (ऐन को दफा नं 26 अनुŁप )मा आधाåरत रहेर जनÖवाÖÃय के Æþ ÿमख
ु संग अÖपतालबाट
िडÖचाजª गनª माग गनª स³नुहòनछ
े । यस अवÖथामा सŁवा रोगको िकटाणु अथवा लàयण नभएको पिु Öट भएमा ऐन को दफा 22 को
अनु¸छे द 3 (ऐन को दफा नं 26 अनुŁप )मा आधाåरत रहेर तपाई ंलाई िडÖचाजª गनª सिकने छ ।
साथै, ऐनको दफा न.ं 24 को 2, अनु¸छे द 1को ÿावधानमा आधाåरत रहेर , अÖपताल भनाª हòदँ ाको समय बीच तपाईलाई
ँ गåरएको
उपचार /Óयवहार बारे मा, कागजी अथवा मौिखक łपमा उजरु ी हाÐन स³नुहòनछ
े ।
इÆचाजª :

