COVID-19 का लक्षणहरू भएमा घरमा कसरी
आइसोलेसनमा बस्ने
तपाईंको स्वास््य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई घरमा आइसोलेसनमा तपाईंको

फे समास्क लगाउनुहोस्

स्वास््यलाभ हुनसक्ने ननर्ाारण गरे को छ । सके सम्म राम्ररी स्वास््यलाभ गनाको

तपाईं अन्य व्यनिहरू (उदाहरणका लानग एकै कोठामा हुुँदा वा गािीमा हहुँड्दा) वा

लानग र अरूलाई संक्रनमत हुनबाट रोक्न तलका चरणहरू अनुसरण गनुाहोस् ।

घरपालुवा जनावरको वररपरर हुुँदा र स्वास््य सेवा प्रदायकको कायाालयमा प्रवेश

नचककत्सा सेवा पाउनका लानग बाहेक घरमा नै बस्नुहोस्

गनुा अनघ तपाईंले फे समास्क लगाउनुपदाछ । तपाईं फे समास्क लगाउन असमथा
हुनुहुन्छ (उदाहरणका लानग, सास फे नामा समस्या आउने हुनाले) भने, तपाईंसुँग बस्ने

तपाईंले नचककत्सा सेवा नलन बाहेक आफ्ना घरबानहर गररने गनतनवनर्हरूमा रोक

माननसहरू तपाईंसुँग एकै कोठामा बस्नुहुद
ुँ ैन वा उनीहरू तपाईंको कोठामा नछदाा

लगाउनुपछा । काम, स्कू ल वा सावाजननक क्षेत्रमा नजानुहोस् । सके सम्म सावाजननक

उनीहरूले फे समास्क लगाउनुपछा ।

यातायात, सवारी साझेदारी वा ट्याक्सी प्रयोग नगनुाहोस् ।

आफ्नो घरका अन्य व्यनि र जनावरहरूबाट आफू लाई अलग
गनुह
ा ोस्

खोक्दा र हाछ्ुुँ गदाा मुख छोप्नुहोस्
तपाईं खोक्दा वा हाछ्ुुँ गदाा मुख र नाक रटस्यु पेपरले छोप्नुहोस् । प्रयोग गररएको
रटस्यु पेपर लाइनमा रानखएको रद्दी टोकरीमा फाल्नुहोस्, त्यसपनछ तुरुन्तै कम्तीमा

माननस: सके सम्म तपाईं एक नवशेष कोठामा बस्नुपछा र तपाईंको घरका अन्य

20 सेकेन्िसम्म साबुन र पानीले आफ्नो हात र्ुनुहोस् वा 60 देनख 95% मकदरा

व्यनिहरूबाट टाढा रहनुपछा । साथै, तपाईंले शौचालय पनन छु ट्टै प्रयोग गनुापछा ।

नमनसएको मकदरामा आर्ाररत ह्याण्ि सेननटाइजर प्रयोग गरी, हातका सबै
सतहहरूमा लगाएर हात सुख्खा नभएसम्म माड्नुहोस् । हातहरू फोहोर देनखएका

जनावर: COVID-19 को नबरामी हुुँदा, अरू मान्छेबाट टाढा रहे जस्तै तपाईंले
घरपालुवा जनावर र अन्य जनावरहरूसुँगको सम्पका बाट ठाढा रहनुपदाछ । पाल्तु

छन् भने साबुन र पानीलाई प्राथनमकता कदनुपछा ।

जनावर वा अन्य जनावरहरू COVID-19 बाट नबरामी परे को ररपोटा आएको

बारम्बार आफ्नो हात सफा गनुह
ा ोस्

नभएतापनन, भाइरसको बारे मा अझ बढी जानकारी प्राप्त नभएसम्म COVID-19 को

कम्तीमा 20 सेकेन्िसम्म साबुन र पानीले आफ्नो हात र्ुनुहोस् वा 60 देनख 95%

सङ्क्क्रमणबाट नबरामी हुने व्यनिहरूले जनावरहरूसुँग सम्पका लाई सीनमत गनुापने

मकदरा समावेश भएको मकदरामा आर्ाररत ह्याण्ि सेननटाइजर प्रयोग गरी, हातका

नसफाररस गररएको छ । सम्भव भएसम्म, तपाईं नबरामी हुुँदा आफ्नो पररवारका अको

सबै सतहहरूमा लगाएर हात सुख्खा नभएसम्म मािेर सफा गनुाहोस् । हातहरू

सदस्यलाई आफ्ना जनावरहरूको हेरचाह गना लगाउनुहोस् । तपाईं COVID-19 को

फोहोर देनखएका छन् भने साबुन र पानीलाई प्राथनमकता कदनुपछा । हात नर्ोई

नबरामी हुनुहुन्छ भने, आफ्नो पाल्तु जनावरसुँग माया गने, सुँगै सुत्ने, चुम्बन गने वा

आफ्ना आुँखा, नाक र मुख नछु नुहोस् ।

चाट्ने र सुँगै खाना खाने लगायत सम्पका नराख्नुहोस् । तपाईं नबरामी भएको बेलामा
आफ्नो पाल्तु जनावरहरूको हेरचाह गनुापने वा जनावरहरूको वररपरर रहनुपने

ननजी घरे लु सामानहरू अरूलाई चलाउन नकदनुहोस्

भएमा, आफ्ना घरपालुवा जनावरहरूसुँग सम्पका मा आउनुभन्दा अगानि र पछानि हार

तपाईंले भाुँिा, नपउने नगलास, कप, खाने भाुँिा, तौनलया वा नसरक, िस्ना तपाईंको

र्ुनुहोस् र फे समास्क लगाउनुहोस् । थप जानकारीको लानग COVID-19 र

घरमा बस्ने अरू माननस वा घरपालवा जनावरहरूसुँग साझेदारी गनुाहुद
ुँ ैन । यी

जनावरहरू हेनुाहोस् ।

वस्तुहरू प्रयोग गररसके पनछ नतनलाई साबुन र पानीले राम्ररी र्ुनुपदाछ ।

आफ्नो नचककत्सकलाई भेट्नु अनघ फोन गनुह
ा ोस्
तपाईंले मेनिकल अपोइन्टमेन्ट नलनुभएको छ भने, स्वास््य सेवा प्रदायकलाई फोन
गरे र उनीहरूलाई आफू लाई COVID-19 भएको वा हुन सक्ने कु रा बताउनुहोस् ।
यसले स्वास््य सेवा प्रदायकको कायाालयलाई अन्य व्यनिहरूलाई सङ्क्क्रमण हुन वा
सम्पका मा आउनबाट बचाउन उपयुि कदमहरू चाल्न मद्दत गनेछ ।

"बारम्बार छोइने" सबै सतहहरू हरे क कदन सफा गनुह
ा ोस्

स्वास््य सेवा प्रदायकलाई स्थानीय वा प्रान्तीय स्वास््य नवभागलाई फोन गना

बारम्बार छोइने सतहहरूमा काउन्टर, टे बलको मानथल्लो सतह, ढोकाको नब,

लगाउनुहोस् । सकक्रय ननगरानीमा रानखएका वा स्व-ननगरानीमा सहजीकरण

शौचालयका कफक्स्चर, शौचालय, फोन, ककबोिा , ट्याब्लेट र बेिसाइि टेबलहरू

गररएका व्यनिहरूले, उपयुि भए अनुसार, उनीहरूको स्थानीय स्वास््य नवभाग वा

लगायत पदाछन् । त्यसका साथसाथै , रगत, कदसा वा शरीरबाट ननस्कने तरल

व्यावसानयक स्वास््यकमीहरूले कदएका ननदेशनहरूको पालना गनुापदाछ ।

पदाथा लागेको हुन सक्ने कु नै पनन सतहहरू सफा गनुाहोस् । लेबलमा कदइएको
ननदेशन अनुसार घरे लु सरसफाइ स्प्रे वा वाइप (पुछ्ने कपिा) प्रयोग गनुाहोस् ।

तपाईंको मेनिकल आपतकानलन अवस्था छ र 911 मा फोन गनुापनेभयो भने,

लेबलहरूमा जस्तै पञ्जा लगाउने र तपाईंले सो सामग्री प्रयोग गरररहेको बेला

नबरामी नलएर जाने कमाचारीलाई तपाईंलाई COVID-19 को सङ्क्क्रमण भएको वा

राम्रो भेनन्टलेसन (हावाको आवतजावत) रहेको सुनननित गने जस्ता तपाईंले

सोको परीक्षण गररएको कु रा सूनचत गनुाहोस् । सम्भव छ भने, आपत्कालीन

सामग्री प्रयोग गदाा नलनुपने सावर्ानीहरू लगायत सरसफाइ सामग्रीको सुरनक्षत

नचककत्सा सेवा प्रदायकहरू आइपुग्नु अनघ फे समास्क लगाउनुहोस् ।

र प्रभावकारी प्रयोगको लानग ननदेशनहरू समावेश गररएको हुन्छ ।

आफ्ना लक्षणहरूको ननगरानी गनुाह ोस्

घरमा आइसोलेसनमा बस्न रोक्नु
COVID-19 सङ्क्क्रमणको पुनि भएका नबरामीहरू अरूमा सने जोनखम कम

तपाईंको नबमारी झन नबग्रुँदै गइरहेको छ भने (जस्तै, सास फे ना गाह्रो हुने) तुरुन्त

नहुुँदासम्म घरमा आइसोलेसनको सावर्ानीमा रहनुपदाछ । घरमा आइसोलेसनको

नचककत्सा सेवा खोज्नुहोस् । सेवा खोज्नु अनघ, आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई

सावर्ानीहरू बन्द गने ननणाय स्वास््य सेवा प्रदायक र प्रान्तीय तथा स्थानीय

फोन गनुाहोस् र उनीहरूलाई तपाईंमा COVID-19 सङ्क्क्रमण छ वा त्यसको लानग

स्वास््य नवभागको परामशा नलएर हरे क के सको अध्ययन गरी सोको आर्ारमा

मूल्याङ्क्कन हुुँदै गरे को बताउनुहोस् । सेवास्थल प्रवेश गनुा अनघ फे समास्क

गररनुपदाछ ।

लगाउनुहोस् । यी चरणहरूले स्वास््य सेवा प्रदायकको कायाालयलाई कायाालयमा
वा प्रतीक्षा कक्षमा रहेका अन्य व्यनिहरूलाई सङ्क्क्रमण हुन वा सम्पका मा आउनबाट

स्रोतः रोग ननयन्त्रण के न्र (CDC.gov)

बचाउन मद्दत गनेछ । आफ्नो

कु नै पनन प्रश्न भएमा आफ्नो नक्लननकमा फोन गनुह
ा ोस् वा
आवेरा मेनिकल कल सेन्टर प्रयोग गनुह
ा ोस्
आफ्नो नक्लननक वा आवेरा मेनिकल कल सेन्टरको 877-282-8372 मा फोन गनुाहोस् । यस
नम्बरमा फोन गरे पनछ 24/7 एक पञ्जीकृ त नसाबाट जवाफ पाउनुहुनेछ र अन-कल नचककत्सकलाई
भेट्न सककनेछ । कृ पया COVID-19 को लानग प्रम््ट चयन गनुाहोस् । हाम्रो प्रनशनक्षत टोली
तपाईंका प्रश्नहरूको सम्बोर्न गनामा मद्दत गना तत्पर रहने छ ।
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