तपाईं आफ्नो जीवनलाई कसरी सरु क्षित राख्न र उचित तररकाले संकटबाट बाहिर ननस्कन
सक्नि
ु ु न्छ भन्ने बारे सावधान रिनि
ु ोस ्।

कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) लाई अनुदान नददइने भएता पनन,

ववपद आइपदाु, मसद्धान्तत: तपाईं
…………………………
खतरापूणत ठाउुँ बाट बादहर ननसछनुपछत ।

…………………………………………………
सचेत रहनुपने 5 वटा बुँुदा

⚫ बाहिर ननस्कनु भनेको खतराबाट टाढा जानु िो। यदद तपाईं सुरक्षित
स्थानमा हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईं इभाकुएसन आवासमा जानु पदै न।

⚫ इललमेन्टरी र जनु नयर िाई स्कूल्स वा सामुदानयक केन्रिरू मात्र
ववकल्पिरू िोइनन ्। यदद सरु क्षित भएमा नातेदार वा साथीको
घरमा गएर बस्ने बारे सोच्नुिोस ्।

⚫ त्यिााँमास्क, ककटाणुनाशक र थमोममटरहरूको अभाव छ।
सम्भव भएसम्म, आफ्नै ल्याउनह
ु ोस ्।

⚫ तपाईंको स्थानीय इभाकुएसन सेन्टरहरू पररवततन भएका वा

संख्यामा बढे का हुन सक्छछन ्।
ववपविको अवचधमा आफ्नो स्थानीय सरकारको वेबसाइट आदद
हे नत सनु नश्चित गनि
ु ोस ्।

⚫ कारमा भएता पनन मस
ु लधारे पानी परे को बेला बादहर जानु खतरापण
ू त
हुन्छ। यहद तपाईंलाई रातभर कारमा बस्न दवाव ददइयो भने, तपाईं
बाढीको प्रकोपमा आउनह
ु ु न्न भन्ने सनु नक्चचत गनत आफ्नो वरपर
आददमा एकदमै सावधानीपूवक
त हे नह
ुत ोस ्।

क्याबबनेट कायाुलय (ववपत ् व्यवस्थापन) र
आगलागी तथा ववपत ् व्यवस्थापन एजेन्सी

यो तपाईंको घर
सुरक्षित छ
वा छै न भनी
……………………
जाुँ
च गने समय हो!
…………………………
इभाकुएसन फ्लो चाटत
सुरु गनुह
त ोस ्!

इभाकुएट गनत अथातत बादहर ननस्कन तपाईंले के गनप
ुत छत ?

संकटको नक्सामा आफ्नो घरको स्थान फेला
पानुिोस ् र चिन्ि लगाउनि
ु ोस ्।*

* संकट नक्सा भनेको बाढी वा पहिरोिरू जस्ता ववपदिरूको
उच्ि जोखखम भनी रङ लगाइएका िेत्रिरू भएको नक्सा िो।
यद्यवप, ववपदिरू रङ नलगाइएका िेत्रिरूमा पनन आइपनु
सक्छ।

छै न

तपाईं रङ लगाइएको िेत्रमा बस्नुभएको छै न भने पनन,
यहद उक्त िेत्र वरपर िेत्र भन्दा तल छ वा िि
ु रु ोको
नश्जक छ भने, तपाईंले स्थानीय सरकारद्वारा उपलब्ध
गराइएको जानकारी िे नुपछु र उचित तररकाले बाहिर
ननस्कनप
ु छु ।

तपाईंको घर ववपदिरूको लाचग अनत संवेदनीील
छ भने, तपाईं लसद्धान्तत:* आफ्नो घरबाट
बाहिर ननस्कनु अथाुत इभाकुएट गनुपछु ।

अपवाद

बाढी आउने जोखखम भएका िेत्रिरूमा भएता पनन,
ननम्न अवस्थािरूमा तपाईं आफ्नो घरमा सुरक्षित
तररकाले बस्न सक्नि
ु ु न्छ:
1) तपाईं बाढीबाट घरिरू भश्त्कने वा नष्ट िुने उच्ि
जोखखम भएको िेत्रमा िुनि
ु ु न्न भने।
2) तपाईंको घर बाढीको गहिराइ भन्दा उच्ि भाग भएको
ठाउाँ मा छ भने।
3) बाढी आएता पनन, बाढी िट्दासम्मका लाचग तपाईंसाँग
पयाुप्त पानी, खानेकुरा र अन्य आपनू तुिरू छ भने।

तपाईं र तपाईंसाँग भएको अरु कसैलाई बाहिर
ननसक्न अथाुत इभाकुएट गनु समय लाग्नेछ?

लाग्दै न

तपाईंको घर रङ लगाइएको िेत्रमा छ?
छ

*

लाग्छ
तपाईंका कोिी सुरक्षित स्थानमा बसेका र तपाईं
पनन बस।न सक्ने नातेदार वा साथी छन ्?

तपाईंका कोिी सुरक्षित स्थानमा बसेका र तपाईं
पनन बस।न सक्ने नातेदार वा साथी छन ्?

छन ्

छै नन ्

छन ्

छै नन ्

स्तर-3 को िेतावनीको
अवस्थामा, सरु क्षित
स्थानमा आफ्नो नातेदार
वा साथीको घरमा
जानुिोस ्। (ववपदका
अवस्थािरू आउनुअनघ
यस बारे उनीिरूसाँग
अनरु ोध गनि
ु ोस ्।)

स्तर-3 को िेतावनीको
अवस्थामा, तपाईंको
स्थानीय सरकारद्वारा
डिजाइन गररएको
इभाकुएसन आवासमा

स्तर-4 को िेतावनीको
अवस्थामा, सुरक्षित
स्थानमा आफ्नो नातेदार
वा साथीको घरमा
जानि
ु ोस ्। (ववपदका
अवस्थािरू आउनुअनघ
यस बारे उनीिरूसाँग
अनुरोध गनुिोस ्।)

स्तर-4 को िेतावनीको
अवस्थामा, तपाईंको
स्थानीय सरकारद्वारा
डिजाइन गररएको
इभाकुएसन आवासमा

जानुिोस ्।

जानुिोस ्।

