
यिद तपाईलाई को�भड-१९ संक्रमण प�ा लागेको छ भन,े तपाईको घर र समुदायमा मा�नसह�लाई यो रोग फै�लनबाट बचाउन मद्दत गनर्को ला�ग कृपया 
तलका चरणह� अनुसरण गनुर्होस।् पोजेिटभ केसह�को ला�ग कृपया रा� �ा� अ�धकारीको आदेश हेनुर्होस ्#2020.5.1।  
  

मेिडकल केयर प्रा� गन� बाहेक घरमै ब�ुहोस ्
को�भड-१९ बाट ह�ा �बरामी ���ह� आफ्नो रोगको समयमा घरमा ए�ै ब� स�म छन।् जिटल ल�णह�को ला�ग तपाईको �ा�लाई घरम ै�नगरानी 
गनर्को ला�ग यो धेरै मह�पणूर् छ तािक तपाईको �ाल �लन र आव�क परेमा �छटै्ट उपचार गनर् सिक�छ। तपा�ल ेआफ्नो घर बािहर ग�त�व�धह� 

प्र�तब��त गनुर्पछर् , �चिक�ा �ाहार प्रा� गन� बाहेक। काम, �ूल, वा सावर्ज�नक �ते्रमा नजानुहोस।् सावर्ज�नक यातायात, सवारी-साझेदारी, वा ट्या�ीह� प्रयोग 

नगनुर्होस।् यिद तपा�सँग एक मेिडकल अपोइ�मे� छ भने, �ा� सवेा प्रदायकलाई कल गनुर्होस ्र उनीह�लाई भ�ुहोस ्िक तपा�को को�भड-१९ छ वा �न 
सक्छ। यसल े�ा� सेवा प्रदायकको कायार्लयले अ� मा�नसह�लाई संक्र�मत वा  स�कर् मा �नबाट जोगाउनको ला�ग कदम चाल्न मद्दत गदर्छ।  
  
यो आपतका�लन नभएस�, तपाईको डा�रलाई भेटन् अ�घ सँधै कल गनुर्होस।्  

  

आफ्नो घरमा अ�बाट आफूलाई अलग रा�ुहोस ्र �ा� बानी अपनाउनुहोस।् 
सकेस� तपाई एक �वशेष कोठामा ब�ु पछर् र तपाईको घरका अ� ���ह�बाट टाढा �नु पछर्। साथै, तपाईले छुटै्ट बाथ�म प�न प्रयोग गनुर् पछर् , यिद 
उपल� छ भने। तपा�ले घरपालुवा जनावरह� र अ� जनावरह�सँगको स�कर् लाई प्र�तब��त गनुर्पदर्छ जब तपा� को�भड-१९ बाट �बरामी �नु��छ, ज�ै 
तपा� अ� मा�छेको वरपर �नु��छ।  

साथै पये वा भाडँा मा� े�चजह� बाडेँर नचलाउनुहोस।् क��मा २० सकेे� स� साबुन र पानीले प्राय आफ्ना हातह� धुनुहोस,् �वशेष गरी बाथ�ममा गएप�छ; 
खाना खानु भ�ा पिहल ेर आफ्नो �सगान फालेप�छ, खोक�, वा छ�कं प�छ। यिद साबुन र पानी स�जलसँैग उपल� छैन भने, क��मा ६०% र�ी रिहत 
र�ी-आधा�रत ह्या� से�नटाइजर प्रयोग गनुर्होस।् हातह� मैलो दे�खएमा साबुन र पानीले जिहले प�न हात धुनुहोस।् �नय�मत घर सफा �े वा वाइप प्रयोग 
गरी प्राय: छोइएका व�ुह� र सतहह� सफा र क�टाणुरिहत गनुर्होस।्  

सीडीसीबाट थप �व�ृत मागर्दशर्न उपल� छ, घर र आवासीय समुदायह�मा कोरोनाभाइरस रोग २०१९ को संक्रमण रो�े हेनुर्होस।् यस �नद�शनले को�भड-१९ 
संक्रमण भएको ���को ला�ग घरका सद�ह�, घ�न� साझेदारह�, र हेरचाह गन�ह�ले गैर-�ा� सेवा सेिटंगमा रोकथाम गन� कदमह�को बारेमा जानकारी 
प्रदान गदर्छ।  
  

घरायसी ���गत सामानह� साझेदारी नगनुर्होस ्
तपा�ले भाडँाह� साझेदारी गनुर्�ँदैन, �पउँने �गलास, कपह�, खानाको भाडँा, तौलंी, वा ओछ्यान अ� मा�नसह� वा घरपालवुा जनावरह�सँग साझेदारी गनुर्�ँदैन। यी 
व�ुह� प्रयोग ग�रसकेप�छ साबुन र पानील ेराम्ररी धोइनु पदर्छ।  

घर आइसोलेशन ब� ग�रने  
तपाईको ल�णह� सु� भएदे�ख १० िदन �ब�तसकेप�छ तपाईलाई घरमा ब� आव�क छ र �रो-घटाउने औषधीह�को प्रयोग नगरी २४ घ�ा तपाई 

�रोिहत (<१००.४° फारेनहाइट) �नु��छ र ल�णह� सुधार �ँदैछन ्भने।  
ए�सम्�ोमेिटक ���ह� �तनीह�को नमूना संकलन �म�त दे�ख १० िदन �ब�तसके स� घरमै रहनुपदर्छ, जबस� �तनीह� अलगताको अव�धको ला�ग 
ए�सम्�ोमेिटक ��छन।्   

        तपा�लाई को�भड-१९ संक्रमण छ, अब के?   

  

       तपा�लाई को�भड-१९ संक्रमण छ, अब के?   

  

https://www.health.nd.gov/sites/www/files/documents/Files/MSS/coronavirus/State%20Health%20Officer%20Orders/2020-05.1isolation_executed_.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidance-prevent-spread.html
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को�भड-१९ को लागी तपाईको �बरामी सु� भएको ९० िदन �भत्र फेरी परी�णको ला�ग �सफा�रश ग�रदैन यिद तपाई ए�सम्�ोमेिटक रहनुभयो भने; यस 
समयमा परी�ण प�रणाम अव�श� पोजेिटभ रहन सक्छ। यिद तपा� फे�र �बरामी �नुभयो भन,े आफ्नो �ा� स��ी आफ्नो �ा� प्रदायकसँग परामशर् 

�लनुहोस।् यिद तपाइँ �बरामी सु� भएको ९० िदन �भत्र फे�र को�भड-१९ स�कर् मा आउनुभयो भने, ती संक्रमणह�को ला�ग �ारे�ाईन ्�सफा�रस ग�रदैन।  
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