
सरकारद्वारा "प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा" साथै जोर्डनमा तनर्दडष्ट “प्रतिबतन्धि के्षत्र" को सन्दर्डमा अतनवार्ड परीक्षण सूचना जारी 

********************************************************************************* 

     सरकारले रोग रोकथाम र तनर्न्त्रण (तनतिि व्यतिहरूको लातग अतनवार्ड परीक्षण) तनर्म (क्र्ाप 599J) अन्िगडि शति प्रर्ोग गरी "प्रतिबन्ध 

परीक्षण घोषणा" (घोषणा) गरेको छ, जसअन्िगडि कुनैपतन व्यति (र्सपतछ "अतनवार्ड परीक्षणको अधीन व्यति" र्नेर सम्बोधन गररने), जोर्डनको 

तनर्दडष्ट" प्रतिबतन्धि के्षत्र "तर्त्र (जस्ि:ै र्सको पूवडमा उसुङ तस्िट, र्सको दतक्षणमा नानककङ स्िीट, र्सको पतिममा ब्र्ािी स्िीट र र्सको उत्तरमा 

कन्सु स्िीट रहकेो के्षत्र पदडछन्, एनेक्स हनेुडहोस् । ) उनीहरूको पररसरमै रहन र सरकारद्वारा व्यवस्था तमलाए अनुसार अतनवार्ड परीक्षण गराउन 

आवश्र्क छ । सो इलाकामा अतनवार्ड परीक्षणको अधीनमा पतहचान र्एका व्यतिहरूल ेपरीक्षण पूरा नगरेसम्म र परीक्षणको निीजा तनतिि 

नर्एसम्म उनीहरूको पररसरमै रहनु पछड । सरकारले तजल्लामा शून्र् घटनाहरूको लक्ष्र् हातसल गनड कर्ा प्रर्त्नका साथ र्स अभ्र्ासलाई करीव 48  

घण्टामा समाप्त गने लक्ष्र् राखेको छ । 

       

     प्रविाले र्ने, "क्र्ाप 599J अन्िगडि सरकारले संक्रमण तनर्न्त्रणको आवश्र्किा अनुसार प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा गनड सक्दछ ।" 

       

        "र्सर्न्दा पतहले सरकारले 'अतनवार्ड आधारमा अतनवार्ड परीक्षण' र 'पूवड जोर्डन तनर्दडष्ट के्षत्र' (र्सको पूवडमा नाथन रोर्, र्सको दतक्षणमा 

जोर्डन रोर्, र्सको पतिममा फेरी तस्िट र र्सको उत्तरमा कन्सु तस्िट) मा परीक्षण प्रर्ासहरू अगातर् बढाउन ेथप कदमहरु चालेको छ । तनर्दडष्ट के्षत्र 

तर्त्रका र्वनहरू र्कद त्र्हााँ कुनै एक र्ुतनटमा पुतष्ट र्एको कुनै मामला र्ेरटर्ो र्न,े वा जहााँ कुन ैपुतष्ट गररएको केस र्ेरटएन िर ढल तनकास 

नमूनाहरूमा लगािार सकारात्मक परीणाम आएमा, अतनवार्ड परीक्षण नोरटस अन्िगडि पनेछन् । 'कोर एररर्ा' पूवडमा टेम्पल स्िीट, तनङ पो स्िीट, 

पतिममा ररक्लेमेसन स्िीट र उत्तरमा पाक होई स्िीटको तचत्रण गरी सीतमि गररएको तथर्ो, जसमा लगर्ग 70 वटा र्वनहरू जुन पुष्टी र्एका 

केसहरू फेला परे र्ा नपरे पतन अतनवार्ड परीक्षणको अधीनमा तथए । 

       

   "िथातप, तजल्लामा प्रकोप गम्र्ीर रहकेो छ । जनवरी 1 देतख 20, 2021 सम्ममा 'जोर्डन तनर्दडष्ट के्षत्र' मा 162 वटा केसहरु पुतष्ट र्एको तथर्ो 

जसमा 56 वटा र्वनहरू संलग्न तथए । तजल्लाका बातसन्दाहरू तचतन्िि छन् र िीमध्र्े कतिपर्साँग महामारीको तस्थतिबारे गलिफहमी रहकेो छ । " 

       

     "तवगि केही कदनहरुमा, लगािार परीक्षण गररएको 'प्रतिबतन्धि के्षत्र' तस्थि र्वनहरूमा ढल नमूनामा सकारात्मक पररणाम 'जोर्डन तनर्दडष्ट के्षत्र' 

को नमुनाको अनुपाि अन्र् के्षत्रको िुलनामा बढी तथर्ो, जसले सम्र्ातवि संक्रतमि व्यतिहरू िी स्थानहरूमा उपतस्थि हुनसके्न सम्र्ावनालाई 

दशाडउछ । साथसाथै, हामी जान्दछौं कक 'प्रतिबतन्धि के्षत्र' का िी र्वनहरू िलुनात्मक रूपमा पुरानो र ममडिको अर्ाव, र धेरै 'थ्री नील तबलल्र्ंस्' 

छन् । उप-तवर्ातजि इकाईहरू सामान्र् छन् र समुदार्मा संक्रमणको जोतखम तनकै बढी छ । जोतखम मूल्र्ांकन पिाि्, तजल्लामा प्रसारण श्रंखला 

िोड्न र तजल्लाका बातसन्दाहरूको तचन्िा हटाउनका लातग 'प्रतिबतन्धि क्षेि्र' को लागी एक प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा जारी गनुड आवश्र्क छ, र्ने्न 

हामीलाई लागेको छ ।" 

       

    सरकारले "प्रतिबतन्धि के्षत्र" मा अस्थार्ी नमूना संग्रह स्टेशनहरू स्थापना गनेछ र अतनवार्ड परीक्षणको अधीनका व्यतिलाई आज मध्र्राि 

(जनवरी 23) र्न्दा अगातर् परीक्षण गराउन अनुरोध गदडछ । अतनवार्ड परीक्षणको अधीनमा रहकेा व्यतिहरूलाई नमूना संकलन स्टेशनहरूमा 

ब्र्ाचहरूको आधारमा न्र्ूतक्लक एतसर् जााँच गराउन व्यवस्था गररनेछ, जहााँ समर्पडि कमडचारीहरूले संर्ुि रुपमा नाक र घााँटी स्वाबको माध्र्मबाट 

नमूनाहरू संकलन गनेछन् । अतनवार्र् परीक्षणको अधीनमा परेका व्यतिहरू क्रस-इन्फेक्सन जोतखमबाट बच्न सबै परीक्षण नतिजा तनतिि 

नर्एसम्म उनीहरूको तनवास स्थानमै रहनुपदडछ । सरकारले तजल्लाका वरद्धाश्ाम सतहि गतिशीलिामा अशििा र्एका व्यति र वरद्ध व्यतिहरुको 

लातग घर-घर गई नमूना संकलनको व्यवस्था गनेछ, वा तिनीहरूलाई आफैं  संकलन गने र घााँटी तर्त्रको खकार नमूना पेश गने व्यवस्था गनेछ । 

       

    “हामी बुझ्दछौ कक र्स तनर्म लागू गनाडले सवडसाधारणमा असुतवधा उत्पन्न गदडछ । सरकारले  'प्रतिबतन्धि क्षेत्र' मा उपतस्थि सबै व्यतिको 

परीक्षण चााँर्ो र्न्दा चााँर्ो नै चााँर्ो पुर् र्ाउन पर्ाडप्त परीक्षण रोतोिहरूको व्यवस्था गरेको छ । अतनवार्ड परीक्षणको अतधनमा सबै तनर्दडष्ट व्यतिहरुले 

परीक्षण पूरा गनड र  48 घण्टा तर्त्र पररणाम तनतिि गरी जनवरी 25 (सोमबार) तबहानको 6 बजे तर्त्र बातसन्दाहरुलाई काम जान सुरु गनड 

बातसन्दालाई अनुमति कदने उदे्दश्र्ले हो । सरकारले घोषणा समाप्त र्एको खण्र्मा आतधकाररक रुपमा सवडसाधारणलाई सूचना गनेछ । घोषणाको 

कारण कमडचारीहरू काममा जान असमथड र्एमा, उनीहरूका रोजगारदािाहरूले सावधानी अपनाई र कामदारहरूको िलब वा सुतवधा घटाउने 

छैनन र्नी सरकारले आशा राख्दछ ।“ 



       

     "दईु हप्तामा 20,000  र्न्दा बढी व्यतिहरुले Yau Ma Tei को परीक्षण केन्रहरुमा परीक्षण गराईसकेका छन् । सरकारले अतनवार्ड परीक्षण 

सूचनाहरुको पालना गने र सहकार्ड रुपमा स्वेच्छाले परीक्षण गने व्यतिहरुलाई धन्र्वाद व्यि गरेको छ । र्द्यतप घोषणापत्र लागू हुनु अतघ 

अतनवार्ड परीक्षण सूचना अन्िगडि परीक्षण गररसकेका व्यतिहरूले अझै पतन समुदार्मा प्रसारण श्रंखला पूणड रूपमा िोड्नको लातग फेरर परीक्षण 

गनुड आवश्र्क छ । " 

       

     “प्रतिबतन्धि क्षेत्र" तर्त्र सावडजतनक र आपिकालीन सेवाहरू कार्म गनड, सरकार र सान्दर्र्डक कार्डकारी कमडचारीहरू (जस्िै: स्वास््र् सेवा 

अतधकारीहरू र अस्पिाल प्रातधकरणका अन्र् अतधकारीहरू, सरकारद्वारा परीक्षणका लातग संलग्न सेवा प्रदार्कहरू, सर-सफाई सेवा प्रदार्कहरू र 

वरद्धहरूका लातग हरेचाह गने आवासीर् कमडचारीहरूको सदस्र्हरू) लाई व्यतिगि जानकारी र सम्पकड  तववरणहरु कदइएका सिडमा "प्रतिबतन्धि 

क्षेत्र" तर्त्र प्रवेश गनड र छोड्ने अनुमति कदइन्छ, साथसाथै केतह संक्रमण तनर्न्त्रण तनदेशनहरू पालना गने ("प्रतिबतन्धि क्षेत्र" छोर्ेर जानुअतघ 

परीक्षण गराइने सतहि परीक्षण पररणाम पखडनु नपने) । 

       

    सरकारले प्रतिबतन्धि बातसन्दाहरुका लातग साधारण खाना र आधारर्ूि सर-सफाई उपकरणहरू िर्ार पारेको घोषणा गदडछ । गरह मातमला 

तवर्ागले हटलाइन सञ्चालन गरेको छ (टेल: 2399 6949 र  2835 1473) र अल्पसंख्र्क जातिर्हरुको लातग तनर्दडष्ट हटलाइन (टेल: 

3755 6816) को स्थापना गरेको छ । सो हटलाइन सेवा प्रतिबतन्धि बातसन्दाहरुको लातग सोधपुछ र सहर्ोग तलन आज तबहानको 6 बजे देतख 

सञ्चालन हुनेछ । समाज कल्र्ाण तवर्ागले पतन प्रर्ातवि व्यतिहरुलाई सहर्ोग प्रदान गदडछ । 

       

हालसालै वरतद्ध र्एको पुतष्ट र्एका केसहरुले सो तजल्लाका बातसन्दाहरु तचतन्िि र िनावमा छन् र्ने्न कुरा सरकारले बुझ्दछ । महामारी अन्िगडि, 

त्र्स क्षेत्रका व्यवसार्हरु असर परेको र ठप्प र्एको हुनाले उनीहरुको दैतनकी जीतवकोपाजडन गम्र्ीर रुपमा प्रर्ातवि र्एको छ । सरकारलाई आशा 

छ कक र्स अस्थार्ी असुतवधाले स्थानीर् प्रसारणको श्रंखलाहरूलाई पूणड रूपले काट्छ र बातसन्दाहरूको तचन्िा र र्रलाई कम गदडछ, िाकक 

उनीहरूले र्स क्षेत्रमा सामातजक र व्यापाररक गतितवतधहरू पुनः सुरु गनडमा तवश्वास प्राप्त गनेछन् र सामान्र् जीवनमा फर्कड नेछन् । 

       

खाद्य िथा स्वास््र् ब्र्ूरोले सबै पररसर समावेश गररने "अतनवार्ड क्षेत्र" मा  एक अतनवार्ड परीक्षण सूचना पतन जारी गनेछ । कुनै पतन व्यति जो 

तवगि 14 कदनमा दईु घण्टा र्न्दा बढी "प्रतिबतन्धि क्षेत्र" मा उपतस्थि र्एमा, र्कद उनीहरूले उि घोषणालाई प्रर्ावकारी बनाएको समर्मा 

"प्रतिबतन्धि क्षेत्र" मा उपतस्थि नर्ए पतन, उनीहरूले (आज मध्र् राि तर्त्र  (23)अतनवार्ड परीक्षण गनुडपनेछ । 

       

     सबै व्यतिहरुले अतनवार्ड परीक्षणको अतधनमा दिाड र परीक्षण गनड र धैर्डिापूवडक पररणामको लातग पखडनमा पूणड सहर्ोगको लातग सरकारले 

अपील गदडछ । प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा उल्लंघन गने कुनै पतन व्यतिले अपराध गरेको ठहररनेछ र स्िर 4 ($25,000) को अतधकिम जररवाना 

र छ मतहनाका लातग जेल सजार् हुनेछ ।  
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