को�भड -19 को पर��ण नतीजाहरूको ला�ग पखर्दै हुनुहुन्छ?
य�द तपा� नया कोरोनाभाइरस ( को�भड -19)) को ला�ग जाँच गनभ
ुर् यो भने, न�तजा �फतार्

आउन के�ह �दन लाग्न सक्छ। तपा�को मे�डकल प्रदायकले तपा�लाई आफ्नो पर��ण प�रणामको
बारे मा सू�चत गन�छन।

प�ख�दै गदार् गनुर् पन� कुराहरु:
•
•

घरमै बस्नह
ु ोस। स्कूल, काम वा कुनै अन्य सावर्ज�नक ठाउँ मा नजानह
ु ोस ्।
य�द तपाईलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसंग भेट्न आवश्यक छ भने, प�हले उनीहरुलाई कल गनह
ुर् ोस ् र

उनीहरूलाई बताउनुहोस ् �क तपाई को�भड
गद� हुनह
ु ु न्छ।

-19 को लागी जाँच गर�एको �थयो र प�रणामका ला�ग प्र�त�ा

•

आफै आफ्नो घर मा मान्छे र पाल्तु जनावर दे �ख, सकेसम्म अलग बस्नुस।

•

य�द तपा� अन्य व्यिक्त र घरपालुवा जनावरहरूसँग घ�नष्ठ सम्पकर्बाट टाढा रहन सक्नुहुन्न भने मास्क

लगाउनुहोस ्।
•

प्राय: किम्तमा २० सेकेन्ड आफ्नो हात धन
ु ुहोस ्, �वशेष गर� खान्क� वा हािच्छउं

उपलब्ध छै न भने। म�दरामा आधा�रत से�नटाइजर प्रयोग गनह
ुर् ोस ्,
•

प�छ। य�द साबुन र पानी

तपा� खोक्ता वा हािच्छउं गदार् तपा�को बाउलाले वा �टश्युले ढाक्नुहोस ् र त्यसप�छ �टश्युलाई मैला

टोकर�मा फाल्नुहोस ्।
•
•

आफ्नो आँखा, नाक र मख
र् ोस ्।
ु छुन मना गनुह
प्राय: छुने सतहहरू र वस्तुहरूको �नय�मत रूपमा सफा र क�टाणुर�हत गनह
ुर् ोस ्.

य�द पर��ण प�रणामहरू नकरात्मक छन ्, र
•को�भड-19 भएका एक व्यिक्त संग यात्रा वा सम्पकर्को कारण, तपाइँ �नगरानीमा रहनु भएको छ �थयो भने �हडंडुल मना ग�र

तपाइँको �नगरानी 14 �दन सम्मका ला�ग जार� रा�ह
ु ोस ्
या

• यात्रा को कारण वा एक को�भड -19 मामला को सम्पकर् को रूप मा प�हचान गर�एको छ: तपाईलाई �नगरानी ग�रएको �थएन
भने

•तपा�ले रोकथाम कायर्हरू जस्तै �क हात धुने र सामािजक दरू �मा रहने जार� रा�ुपन�छ
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•
•

य�द तपा� को�भड-19 बाहे क कुनै �बरामका साथ �बरामी हुनुहुन्छ भने, तपा�को ज्वरो र अन्य
ल�णहरू समाप्त नभएसम्म तपा� घरमै बस्नु पछर् ।

य�द पर��ण प�रणामहरू सकारात्मक छन ् भने,
•

• तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईको हेरचाह र कुनै प�न ल�णको उपचारको बारे मा कुरा गन�छन ्

तपाई क�हले �नय�मत ग�त�व�धहरू पन
ु ःसरु
ु गनर् सक्नह
ु ु नेछ, तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई अनस
ु रण गन�

छन र तपाईलाई स�ू चत गनह
ुर् ु ने छ। तपा�को निजकको सम्पकर्हरूको बारे मा सोध्न, तपाईको स्वास्थ्य �वभागले तपा�लाई

सम्पकर् गनर् सक्छ।

•

अनग
ु मन ती व्यिक्तहरूका ला�ग हो �क जो सँग ल�णहरू छै न ् तर प्रभा�वत �ेत्रहरूमा यात्रा गरे का छन ्।

यसको मतलव तपाईको तापक्रम दै �नक जाँच गन,ुर् ल�णहरू हे नुर् र के�ह मा�नसका ला�ग घरमा बस्नु हो।

प�छल्लो जानकार� र स्रोतहरूको ला�ग, हाम्रो वेबसाइटमा भ्रमण गनह
ुर् ोस ् www.amoskeaghealth.org

समपकर् गनुर् होस।
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