
 ओता कोकुसाई कोउर्ु ुसेन्टर उद्घाटन स्मृतत लेक्चर 

नर्ााँ कोरोनाको अनभुवबाट तसकेको स्वास््र् प्रवर्द्नु र नगर तवकासको र्ोजना 

～अन्तराुतिर्करणको बीचमा तपाईल ेथाहा पाउन ुपन े

संक्रामक रोगको बारे～ 

एजेन्डा  

 

रेइवा 4 साल म े23 ताररख (सोमबार) 18:00-19:15 

 ओता कोकुसाई कोउर्ु ुसेन्टर 

※अनलाइन एक साथ तवतरण 

 

तोहो तवश्वतवद्यालर् स्कूल अफ मेतडतसन माइक्रोबार्ोलोजी र संक्रामक रोग तवभागको प्रोफेसर 

वैश्वीकरण प्रवर्द्नु केन्रका तनर्दशेक, स्कूल अफ मेतडतसन क्षेत्रीर् सहर्ोग संक्रमण तनर्न्त्रण पाठ्यक्रम 

लेक्चरर काजुतहरो टाटेडा 

  

नर्ााँ कोरोना भइरस  

・2019 तडसेम्बरमा, र्ो ररपोटु गररएको तथर्ो कक चीनको वुहानमा एक अज्ञात तनमोतनर्ा महामारी र्दखेा पर्ो, 

जनु नर्ााँ प्रकारको कोरोनाभाइरस तथर्ो। 

・हालसम्म कररब 50 करोड मातनस संक्रतमत भइसकेका छन ्भन ेकररब 62 लाखको मृत्र् ुभइसकेको छ । अझ ै

अझ ैपतन अपके्षा गन ुसककन ेअवस्था छैन । 

●कोरोनाभाइरसका तवशेषताहरू 

・स्पाइक ग्लाइकोप्रोरटन माफुत मातनसहरूको कोतशकाहरूलाई संक्रतमत गछु। 

・साना थोपाहरू (माइक्रो ड्रपलटेहरू) बोल्न,े खान ेर तपउन ेक्रममा तनस्कन ेसंक्रमण (एरोसोल संक्रमण) हुन्छ। 3 



हुन्छ। 3 सघनताका कारण जोतखमबाट बच्न, नबनु ेमास्कको प्रर्ोग गन,े भेतन्टलेशन महत्त्वपूण ुहुन्छ। 

●हालको अवस्था 

・सकं्रमण तनर्न्त्रणको सुधारको बुझाइ र उच्च खोप र्दरका कारण सङ्क्क्रतमतको सङ्क््र्ामा तीब्र वृतर्द् हुन नसकेको 

नसकेको अनुमान गररएको छ । 

●हावाबाट हुन ेसंक्रमणको बारेमा 

・अवस्था अनुसार एरोसोल संक्रमणहरू हावाबाट हुन ेसंक्रमणको रूपमा तलन्छन्।「स्पेसको सुरक्षा (भेतन्टलेशनको 

(भेतन्टलेशनको महत्त्व) 」महत्त्वपूण ुछ। 

तवर्दशेबाट आउन ेक्रममा सावधानी अपनाउनुपन ेसंक्रामक रोगहरू 

・भाइरस (जस्त ैडेंग ुज्वरो), प्रोटोजोआन (जस्त ैमलेररर्ा), र ब्र्ाक्टेररर्ा (जस्त ैटाइफाइड ज्वरो, क्षर्रोग) लाई तवशेष ध्र्ान 

ध्र्ान कर्दनुहोस्। 

・डेंग ुज्वरो, इबोला संक्रमण, तजका भाइरसको संक्रमण तवर्दशेमा धेरै छन्। 

・संसारमा कत ैसानो महामारी हुन्छ = ठूलो महामारी कतहल ेआउाँछ थाहा नहुन ेखतरा हुन्छ। 

⇒रोग थाहा पाउाँर्दा, संक्रमणको बारे सोचरे र शान्तपवूुक प्रततकक्रर्ा कर्दएमा संक्रमणलाई प्रभावकारी रूपमा र्दबाउन सककन्छ। 

सककन्छ। 

 र्स कोरोनामा, हामीलाई लाग्छ कक गोल्डने वीकको अवतधमा संक्रमण तनर्न्त्रण गरेर हामील ेसमाजलाई र्दखेाउन 

र्दखेाउन सक्र्ौं। 

 

क्षर्रोग 

・जापानमा तवर्दशेीहरू क्षर्रोगीको सं्र्ा बढ्र्द ैगएका छन्। तवशेष गरी र्ुवा पुस्तामा धेरै। 

・ओता वडा, जहााँ धेरै तवर्दशेी बातसन्र्दाहरू बस्छन,् परीक्षा प्रणालीलाई अझ बढावा कर्दन र तचककत्सा हरेचाहमा 

पहुाँच सुधार गन ेजस्ता सपोटु चातहन्छ। 

 



 

ओता कोकुसाई कोउर्ु ुसेन्टर माफुत तपाई के चाहनुहुन्छ  

・ हानेडा एर्रपोटुको साथ ओता वडा = संक्रामक रोगहरूबाट सावधान रहनुहोस ्

・सकं्रमण तनर्न्त्रण तवरुर्द् बतलर्ो भएको ओता वडा    

・अन्तराुतिर् आर्दानप्रर्दानको थप सकक्रर्तालाई बढावा कर्दन ओता वडा 

・तवर्दशेीहरूलाई र्दर्ाल ुओता वडा 

・धेरै तवर्दशेीहरू जन्मेको ओता वडा 

⇓ 

अन्तराुतिर् आर्दानप्रर्दानको कार्ाुन्वर्नमा संकट व्यवस्थापनको तर्ारी गन ुआवश्र्क 

＝ संक्रामक रोगहरू बारे जान्नहुोस् र उपर्ुक्त संक्रमण तनर्न्त्रण उपार्हरू अपनाउनुहोस्। 

・वडाका बातसन्र्दाहरूल ेकेन्रको प्रर्ोग र अन्तराुतिर् आर्दानप्रर्दानलाई साँग ैप्रवर्द्नु गन ुमहत्त्वपणू ुछ। 

 

Q&A 

Q：कोरोनाको कारणल ेसंसारमा कुन ैसांस्कृततक तभन्नता र्दखेेको तथर्ो? 

  र्कर्द तपाईसाँग कुन ैप्रश्नहरू छन ्भन,े कृपर्ा हामीसाँग सोध्नुहोस्। 

A：मास्क प्रर्ोग गन ेबानील ेहामीलाई तवर्दशेबाट फरक महसुस गरार्ो। केही र्दशेहरूल ेमास्क लगाउन अतनवार् ु

अतनवार् ुबनाएका छन,् तर जापानमा र्ो राम्रो कुरा हो कक धेरैजसो मातनसहरू मास्क लगाउाँछन ्र सबैल े

तमलरे सहर्ोग गन ुसक्छन्। अकोतफु, मास्क नलगाउनेहरूका लातग आत्म-संर्म प्रहरीसाँग अत्र्तधक आन्र्दोलन 

आन्र्दोलन पतन भर्ो। जापानी संस्कृततको बल र कमजोरी र्दखेा पर्ो। 

हाल,ै मास्कको लातग नर्ााँ तसफाररसहरू बनाइएका छन्।प्रत्र्के व्यतक्तल ेकोरोनाभाइरस सङ्क्क्रमण भतनन े

भतनन ेसंक्रामक रोगलाई बुझ्र्दछ, जस्त ैमातनसहरू नभएको अवस्थामा बातहर मास्क हटाउन सककन्छ, र 

जोतखमबाट बच्न ेर प्रभावकारी र कम बोतझलो सकं्रमण तनर्न्त्रण उपार्हरू तलन ेसमर् हो। 

 



Q：तमतडर्ा ररपोटुका अनुसार धेरै तवर्दशेी र्दशेहरूल ेमास्क हटाइसकेका छन्। भतवष्र्मा धेरै तवर्दशेीहरू जापान 

जापान आउनेछन,् र र्स कारण हामी तचतन्तत छ ाँ। तशक्षकहरू र्सबारे के सोच्न ुहुन्छन?् 

A：जापानमा संस्कृतत र अनुभव भएकाल ेर्सलाई व्यवहारमा ल्र्ाउन सतजलो हुन्छ। भतवष्र्मा, तवर्दशेीहरूको 

प्रवेश अनमुततको सं्र्ा बढ्र्द ैजााँर्दा, केही मातनसहरूल ेकोरोनाभाइरस संक्रामक रोगहरू तवरुर्द् जापानको 

जापानको उपार्हरूको चलन बुझ्न नसके्न हुन सक्छ, त्र्सलै ेर्ो एक तवतध बनाउन आवश्र्क छ। मातनसहरूल े

मातनसहरूल ेजापानी संस्कृतत र चलनहरू बुझ्न सकोस ्भन्नका लातग सरकारल ेतवमानस्थलमा सहज ैबुझ्न े

गरी सूचना प्रवाह गनु ुपतन महत्त्वपूण ुछ। 

 

Q：ओता वडा खाली गेटव ेभएकोल ेभतवष्र्मा नर्ााँ संक्रामक रोगहरू आइरहनछेन ्भन्न ेकुरामा हामी तचतन्तत छ ाँ 

छ ाँ । हामील ेभतवष्र्मा त्र्स्ता नर्ााँ संक्रामक रोगहरूलाई कसरी प्रततकार गनुुपछु? 

A：र्ो लेक्चर आर्ोजना गनुकुो उद्देश्र् पतन र्ही हो । रोगजनक कुरा जान्नको लातग संक्रमणको मागुलाई ध्र्ानमा 

ध्र्ानमा राखेर शान्तपवूुक प्रततकक्रर्ा कर्दएमा र्सलाई प्रभावकारी रूपमा र्दमन गन ुसककन्छ। तनर्तमत रूपमा 

रूपमा र्स्तो पररर्ोजना कार्ाुन्वर्न गरेर, हामीलाई लाग्छ कक हामी एक वडा बन्न सक्छौं जसल े

बातसन्र्दाहरूलाई संक्रामक रोगहरू तवरुर्द् उपार्हरूको लातग काम गर्दछु। हामी पतन सहर्ोग गन ुचाहन्छौं । 

चाहन्छौं । 

 

Q：के तवश्वमा नर्ााँ कोरोनाको औषतध (तसल्भर बुलेट) तवकास हुाँर्दछै ? 

A：गम्भीर अवस्थाको रोकथामका औषतधहरू तवकतसत भएका छन्। अझ प्रभावकारी मातनन ेऔषतधको तवकासका 

तवकासका लातग जापानी कम्पनीहरूल ेपतन आवेर्दन कर्दइरहकेा छन्। र्कर्द र्ो तनकट भतवष्र्मा स्वीकृत भर्ो र 

भर्ो र हामील ेर्सलाई प्रर्ोग गन ुसक्छौं भन,े र्ो सम्भव छ कक टाइप 2 संक्रमण टाइप 5 संक्रमणमा पररवतनु 

पररवतनु हुनछे। र्कर्द तपाईसाँग टाइप 5 संक्रामक रोग छ भन,े तपाई इन््लुएन्जाको समान प्रततकक्रर्ा तलन 

सक्षम हुनुहुनछे। र्कर्द तपाई त्र्हााँ पुगु्नभर्ो भन,े हामीलाई लाग्छ कक तपाई अतभसरण र्दखे्न सकु्नहुन्छ। 



 

Q：संक्रमण तनर्न्त्रणको सन्र्दभमुा तवर्दशेबाट केही फरक छ? 

(मास्क, हात धुन,े तीन सीएस(सान तमच्र्)ु, अल्कोहोल सेतनताइजर) 

A：तवर्दशेमा सङ्क्क्रतमतको सङ्क््र्ा र मृत्र् ुहुनकेो सङ्क््र्ा धेरै हुाँर्दा एकैचोटी सङ्क््र्ा घटाउन कडाइका उपार्हरू 

उपार्हरू अपनाइन्छ, तर प्रभाव र्दतेखएपतछ अवस्था शान्त भएपतछ उपार्हरू कढला हुन ेर्दतेखन्छ। त्र्सपतछ 

त्र्सपतछ फेरर संक्रतमतको सं्र्ा बढ्र्द ैगएको र्दे् र्दा एकचोरट शुन्र् भए पतन प्रततकार्कुा उपार्हरू एक्कासी 

एक्कासी बन्र्द नगनु ुन ैराम्रो हो भन्न ेहामीलाई लाग्छ । तस्थततलाई ध्र्ानपूवकु हरे्दा,ु र्सलाई चरणबर्द् रूपमा 

रूपमा हटाउन महत्त्वपूण ुछ। जापानमा एकैपटक मास्क हटाउन सम्भव नभए पतन जोतखम बढी भएको 

ठाउाँमा मास्क नहटाउन ेर जोतखम कम भएको ठाउाँमा मास्क हटाउन ेतनणरु् गररएको छ । र्ो जापानको 

रणनीतत हो। 


