
यो मागर्�नद�शन ती ���ह�को ला�ग हो जुन को�भड-१९ पोजेिटभ ���को न�जकको स�कर् को �पमा पिहचान ग�रयो। यसको प�रभाषा २४ घ�ा अव�धमा 

कोिह १५ संचयी �मनेट वा बढी ६ िफट �भत्रमा भएको अव�ामा केसलाई संक्रामक मा�न�छ (ल�णह�को शु�आत �नुभ�ा ४८ घ�ा अ�घ; ए�सम्�ोमेिटक 
केसह�मा, प�र�णको �म�तको ४८ घ�ा अ�घ।) 

को�भड-१९ को संकेत र ल�णह� 
नोभल कोरोनाभाइरसका सबै भ�ा सामा� ल�णह� �रो र खोक�, सास फेनर् गाह्रो, �ाद/ग� गुमाउनु, घाटँी द�ुे, शरीर दखुाइ, टाउको द�ुे, जाडो, पखाला, र 
वाकवाक�/बा�ा हो। यी ल�णह� धेरै अ� �बरामीह�को कारण प�न �न सक्छ। यिद तपाइँ �रो वा कुनै ल�णह� �वकास गनुर्��छ भने, यसको मतलब यो 
होइन िक तपा�लाई को�भड-१९ छ, तर तपा�ले तु�� को�भड-१९ परी�णको ला�ग आफ्नो �ा� सेवा प्रदायकलाई स�कर् गनुर्पछर्।  
  

�नगरानी अव�ध   
घरमा रहनुहोस ्वा अक� दईु ह�ाको ला�ग एक तुलना�क से�टंगमा रहनुहोस।् भेला से�टं�, सावर्ज�नक ग�त�व�धह�को बेवा�ा गनुर्होस,् र सामा�जक दूरी 
अ�ास गनुर्होस।् घर वा अक� दईु ह�ाको ला�ग एक तुलना�क सेिटंगमा रहनुहोस।् यसको मतलब तपाई सावर्ज�नक �ानबाट टाढा रहनु पछर् जहा ँअ�सँग 

न�जकको स�कर् �न स�छ (ज�ै श�पगं से�रह�, चल�चत्र �थएटर, �ेिडयमह�), कायर्�लह�, �ूलह� र अ� क�ाकोठाको सेिटं�, र सावर्ज�नक ढुवानी 
(उदाहरणका ला�ग, बस, सबव,े ट्या�ी, साइड सेयर) ) तपा�को अनुगमन अव�धको समयाव�ध रा� वा �ानीय �ा� �वभाग द्वारा �ीकृत नभएस�को 
ला�ग। न�जकको स�कर् काह�ल ेयिद संक्र�मत ���सँग अ��म स�कर् �ँदा दबुैजनाले मा� लगाएको �थएन भने उनीह�लाई १४ िदनस� �ारे�ाई�ा 

रा�ुपन�छ; यिद हो भने न�जकको स�कर् काह�लाई �ारे�ाई�ा �नबाट छुट िदनेछ।  
  
न�जकको स�कर् काह�ले १४ िदनस� दै�नक �ा� �नरी�ण गनुर्पदर्छ िकनिक तपा� NDDoH द्वारा को�भड-१९ को स�कर् मा आउनुभएको �नधार्�रत भएको 
छ। यसको मतलब यो होइन िक तपा� को�भड-१९ बाट �बरामी �न�ुनेछ।  
  
को�भड-१९ भएको ���मा तपा�को अ��म स�ा�वत स�कर् प�छ १४ �दनका ला�ग ल�णह�को ला�ग आफैले आफैलाई �नगरानी गन� �सफा�रश ग�र�छ।  
  
को�भड-१९ केससँग तपा�को अ��म स�कर् प�छ ७-१० िदनस� परी�ण ग�ररहने �वचार गनुर्होस,् तपा�सँग ल�णह� नभए प�न। नथर् डकोटा मा �न: 
शु� सावर्ज�नक परी�णको उपल� छ र जो कोही प�न को�भड-१९ को लागी परी�ण गनर् स�ु�नेछ। �न: शु� परी�ण कायर्क्रमको अद्याव�धक 
जानकारीको ला�ग यहा ँ��क गनुर्होस।्  
  
यिद तपा� �बरामी �नुभयो र यस अव�धमा को�भड-१९ का ला�ग जाचँ गनुर्भयो र पोजे�टभ �नुभयो भने NDDoH ले पु�� भएको को�भड-१९ केस 
अनुसार तपा�को अनुगमन गद� काम गन�छ। यिद तपा� नेगे�टभ दे�खनुभयो भने, तपा�ल ेअझै प�न तपा�को �सफा�रस ग�रएको �ारे�ाईन ्अव�ध पूरा गनुर् 

आव�क पदर्छ, िकनिक को�भड-१९ �वक�सत �न १४ िदन ला�छ।  
 
  
तपा�को घरका अ� ���ह�ले �ारे�ाईन ्�नुपद�न जबस� उनीह�लाई स�ूचत ग�रएन िक �तनीह� न�जकको स�कर् �न।् 
 
तपा�को तापक्रम र ल�णह� जाचँ गनुर्होस ् 
तपाईको �ा�लाई दै�नक �नरी�ण गनुर् तपाईको ला�ग धेरै मह�पूणर् छ तािक तपाई �बरामी पनुर्भयो भने तपाईको देखभाल गनर् र �छटो नै उपचार गनर् 

स�ु��छ। अ� कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट थाहा भएको कुराको आधारमा, १४ िदन सबभै�ा लामो समय हो जब तपा� अ��म पटक को�भड-१९ स�कर् मा 
�नुभयो र जब ल�णह� शु� ��छन।्  
  
  

            तपाई को�भड-१९ केसको न�जकको स�कर् �नु��छ, अब के?   
  

             तपाई को�भड-१९ केसको न�जकको स�कर् �नु��छ, अब के?   
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• तपा�को तापक्रम �लनुहोस ्(थमार्�मटर �नद�शनह�मा �नद��शतको �पमा प्रयोग गनुर्होस)् �दनमा २ पटक:  o 
एक चो�ट �बहान र फे�र साझँमा (यिद तपा�ल े�बसर्नुभयो भने, याद आउने �ब��कै तापक्रम �लनुहोस)्  

• तपा�ले तापक्रम जुनै प�न समयमा जा�ँु पछर् ज�ो तपा�लाई महससु ��छ िक तपा�लाई �रो आएको छ वा �रो आए ज�ो लागेको छ।  
• प्र�ेक िदन दईु पटक तापक्रम ल�ेुहोस,् तल सचूीबद्ध भएका कुनै ल�णह� सिहत। 
  
यिद तपाईलाई �रो (१००.४ िडग्री फरेनहाइट वा माथी), खोक�, सासको कमी, वा अ� ल�णह� ज�ै �ाद / ग� गुमाउनु, �चसो, गला द�ुे, शरीर 
दखुाइ, टाउको दखुाइ, पखाला, वा वाकवाक�/बा�ा छ भने तपाईले को�भड-१९ को लागी परी�ण गनुर्पछर्।  
  

यिद म यो अनुगमन अव�धको अव�धमा �बरामी भएँ भने मैले के गनुर्पछर्?   
यो आपतका�लन नभएस�, अगा�ड कल नगरी ���नक वा अ�तालमा जान ु�ँदैन। पिहल ेकल गदार् ���नक वा अ�ताललाई तपा�लाई अ�भवादन गनर् र 
सुर��त त�रकाले मद्दत पयुार्उनका ला�ग तयारी गनर् मद्दत �नेछ। यिद तपाईले कल गनुर् अ�घ अ�ताल जानु पछर् भने तु��ै �ाफलाई सू�चत गनुर्होस ्िक 
तपाईलाई को�भड-१९ को लागी �नगरानी ग�रएको छ। यिद तपाइँ �बरामी �नुभयो र तपाइँको अनुगमन अव�धको समयमा कुनै प�न समयमा नेगेिटभ �नुभयो 
भने प�न तपाइँ अझै प�न १४ िदनस� �ारे�ाई�ा रहनु आव�क छ।   
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