घरमा COVID-19 का लक्षणहरूको व्यवस्थापन
हाल, COVID-19 को कु नै प्रमाणणत उपचार छैन । तथाणप, COVID-19 रुघा र

प्रशस्त आराम णलनुहोस र आफ्ना हातहरू िारम्िार िुनुहोस । आफ्नो आहारमा

फ्लूको मौसममा तपाईंलाई लाग्न सक्ने अन्य भाइरसहरूसँग णमल्दोजुल्दो छ, र

ताजा फलफू ल र तरकारीहरू समावेश गनुुहोस ।

अणिकाांश माणनसहरूलाई स्वास््य उपचार गनुु नपरी नै यो रोग णनको हुन सक्छ ।
हाल णसफाररस गररएको उपचार एक-एक लक्षणहरूको व्यवस्थापन गने हो ।




ज्वरो
खोकी
सास फे नु गाह्रो हुने
पेट णिग्रने, वाकवाकी लाग्ने, िान्ता आउने र पखाला लाग्ने

ज्वरो कम गने
ज्वरो वा दुखाइ कम गनु NSAIDS (एणववल, मोरिन, आइिुप्रोफे न, आणलभ) को

तपाईंले सके समम्म व्यायाम गनुुहोस ।
सके सम्म तनाव ददने कु राहरूदेणख परै रहनुहोस; फोन कल वा अन्य प्रणवणि माफु त
आफ्ना साथीसङ्गी र पररवारसँग सम्पकु मा रहनुहोस ।

आफ्नो णचदकत्सकको परामशु णलनुहोस


COVID-19 का लक्षणहरूलाई अझ गम्भीर िनाउन सक्छ ।

हालको अनुसन्िानले के सांकेत गदुछ भने NSAIDS, जस्तै आइिुप्रोफे न, प्रयोग



यदद तपाईंले नेिुलाइजर प्रयोग गरररहनुभएको छ भने, तपाईं त्यो प्रयोग
गरररहनुहुन्छ दक हुन्न भनी आफ्नो णचदकत्सकसँग सल्लाह गनुुहोस ।

।

नेिुलाइजरले अटोमाइज गछु वा िेरै सुक्ष्म कणहरूमा पररणत गदुछ जुन

खोकी र सास फे नु गाह्रो हुने लक्षण कम गने
माणथल्लो श्वासप्रणाली सांक्रमणको लाणग प्रयोग गररने ओभर-द-काउन्टर (प्रेणस्क्रप्सन
णिना खररद गररने) औषणिहरूले लक्षणलाई कम गनु मद्दत गनु सक्नेछ ।
ती औषिीहरूमा ग्वाइफे नेणसन (म्यूणसनेक्स), स्युडोफे णिन (स्युडाफे ड) र
डेक्स्िोमेथोफु न (रोणिटणसन, डेलणसम) पदुछन ।
के ही औषिीहरूमा णवणभन्न औषणिहरू णमसाइएको हुन्छ; यदद तपाईं आफ्ना

फोक्सोमा जान्छ र COVID-19 कणहरू सणहत िाणहर आउन सक्छ ।

आफ्नो णचदकत्सक वा COVID-19 हटलाइनमा फोन गनुह
ु ोस
यदद तपाईंमा णनम्नमध्ये कु नै लक्षण देणखएमा आफ्नो णचदकत्सक वा COVID-19
हटलाइन 1-877-AT-AVERA मा फोन गनुह
ु ोस्ः



भइरहेको छ ?" यदद तपाईं पूणु वाक्यहरू िोलेर कु रा गनु सक्नुहुन्न भने

भने आफ्नो णचदकत्सकलाई सम्पकु गनुुहोस ।
सहयोगी हुन सक्ने अन्य उपचारहरूमा णनम्न लगायत पदुछन:

श्वासप्रश्वासमा करिनाइ: आफै ँ लाई णनम्न प्रश्नहरू सोिी आफ्नो श्वासप्रश्वासको
णनगरानी गनुुहोस: "मेरो श्वासप्रश्वास कस्तो छ ?" के मलाई सहज महसुस

लक्षणहरू व्यवस्थापन गनु एक भन्दा िढी औषणि णलने योजना िनाउनु भएको छ








यदद तपाईंले मुखिा वा सुँघेर स्टेरोइड णलइरहनुभएको छ भने, तपाईं त्यो
णलइरहनुहुन्छ दक हुन्न भनी आफ्नो णचदकत्सकसँग सल्लाह गनुुहोस । स्टेरोइडले

प्रयोग नगनुुहोस । त्यसको सट्टा, एणसटाणमनोफे न (टायलेनोल) प्रयोग गनुुहोस ।
गनाुले COVID-19 लक्षणहरूलाई णवस्तार गनु वा णिमारीलाई झन णिगानु सक्छ

अणमला फल (णसिस), खरिुजा, तरिूजा र िेरी (ऐंसेलु, आदद) मा प्रशस्त
णभटाणमन सी हुन्छ ।

सामान्य लक्षणहरूमा णनम्न लगायत पनु सक्छन्ः






पालक र िदाम आददमा प्रशस्त णभटाणमन ई पइन्छ ।

तपाईंले आफ्नो णचदकत्सकलाई भेट्नुपछु ।



जिरान्रीय (ग्यास्िोइन्टेस्टाइनल) समस्या: यदद तपाईंलाई िान्ता आएको वा

ह्युणमणडफायरको प्रयोग गने

पखाला लागेको कारणले आफ्नो प्रणालीमा तरल वा िोस खाद्य पदाथु राख्न

नाकका प्वालहरू कु ल्ला गने (नासल ररन्स)

सक्नुहुन्न भने ।

णभक्स भेपोरि लगायत प्रयोग गरे र छाती माणलस गने
तातो पानीले नुहाउने



104 वा त्योभन्दा उच्च ज्वरो जुनलाई एणसटाणमनोफे न (टाईलेनोल) ले असर
गरे को छैन ।

तदकयामा अडेस लगाएर िस्ने
ढीलो र गणहरो गरी नाकिाट सास णलई मुखिाट िाणहर फाल्ने अभ्यास गने

स्वस्थकर िानी गने
िेरै तरल पदाथु णपएर हाइिेटेड रहन नणिसुनुहोस । सामान्यतया, तपाईंलाई रुघा

आवेराको णमसन ईसाई मूल्यमान्यताहरूद्वारा णनदेणशत गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गरे र व्यणक्त र
समुदायहरूको जीवन र स्वास््यमा सकारात्मक प्रभाव पानुु हो । यदद तपाईंलाई आफ्नो णिलको एक अांश
भुक्तानी गनुमा समस्या हुन सक्छ भन्ने लागेमा, आफ्नो स्थानीय व्यावसाणयक कायाुलय वा णिणलङ
कमुचारीलाई सम्पकु गनुुहोस । हामी तपाईंलाई उपलब्ि हुन सक्ने भुक्तानीका णवकल्पहरूका िारे मा छलफल
गनु सक्छौ ँ ।

वा फ्लू भएको िेला ददनको कम्तीमा 8 कप तरल पदाथु णपउनुपदुछ । यदद
20-PRIM-21674

तपाईंको पेटमा गविडी भएको महसुस गदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले खेलकु द पेय
जस्ता नुन-युक्त तरल पदाथु, िारम्िार थोरै -थोरै गरे र झन िेरै तरल णपइरहनुपछु ।
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