द्रत
ु एिन्टजेन टे िस्टङ फ्याक्ट शीट
तपाईको द्रत
ु एिन्टजेन पर��ण पिज�तभ, अब के गन� त?
को�भड-१९ को ला�ग पिज�तभ द्र ुत एिन्टजेन पर��णको न�तजाले तपा�लाई को�भड-१९ छ र संक्रामक भएको अनु मान लगाउँ छ। कृ पया

तुरुन्त घरमा आइसोले सनमा बस्नुहोस।् एक के स अन्वे षक २४ घण्टा �भत्र तपा� सं ग पछ्याउनेछ। तपा�को घर र समुदायका मा�नसहरूमा
यो रोग फै �लनबाट रोक्नको ला�ग कृ पया तलका चरणहरू पालना गनुर् होस ्।

मे�डकल सहयोग प्राप्त गनर्को ला�ग बाहे क घरमै रहनुहोस ्

को�भड-१९ बाट हल्का �बरामी भएका मा�नसहरूलाई �तनीहरूको रोगको समयमा घरमा अलग्गै रा�ुप छर् । तपा�को स्याहार गनर् र चाँ डै
नै उपचार गनर् स�कयोस ् भने र तपा�ले आफ्नो �बग्रँ दो ल�णहरूको �नगरानी गनुर् धे रै नै आवश्यक छ। तपा�ले मे�डकल स्याहार पाउने
बाहे क घरबा�हरका ग�त�व�धहरू �नषे ध गनुर्प छर् । काम, स्कूल, वा सावर् ज�नक �े त्रमा नजानुहोस ्। सावर् ज�नक यातायात, सवार�-साझा,
वा ट्याक्सीहरू प्रयोग नगनुर्होस ् । य�द तपाइँ सँ ग मे �डकल अपोइन्टमेन् ट छ भने, स्वास्थ्य से वा प्रदायकलाई कल गनुर्होस ् र उनीहरूलाई
बताउनुहोस ् �क तपाइँ सँ ग को�भड-१९ छ।
य�द तपा�सँग हल्का दे �ख मध्यम ल�णहरू छन ् वा तपा� को�भड-१९ ज�टलताहरूको ला�ग उच्च जो�खममा हुनुहुन् छ जस्तो लाग्छ
भने, कृपया थप जानकार�को ला�ग आफ्नो स्वास्थ्य से वा प्रदायकको कायार्ल यमा सम्पकर् गनुर्होस ् र तपा�को निजकैको को�भड-१९
बा�हर� �बरामी इन्फ्युजन केन्द्रमा सम्भा�वत रे फरल गनुर्होस ्। य�द तपा�ले को�भड-१९ को ला�ग एिन्टबडी थे रापी प्राप्त गनुर्भ यो भने,
खोप-प्रे �रत प्र�तर�ा प्र�त�क्रयाहरूको साथ उपचारको हस्त�ेप बाट बच्न को�भड-१९ खोप किम्तमा ९० �दनको ला�ग स्थ�गत
ग�रनुप छर् ।
सम्झनुहोस ्: यी मध्ये केह� औष�धहरूले तपा�को �नदान प�छ, ल�णहरू हुनु अ�घ र/वा अस्पतालमा भनार् हुनु आवश्यक भएमा राम्रो
प्रभाव पाछर् , त्यसै ले तपा�को पिज�तभ पर��णको न�तजा प्राप्त गरे प �छ यो कल गनुर्होस ्।

आफ्नो घरमा आफूलाई अरूबाट अलग रा�ुहोस ् र स्वास्थ्य बानीको अभ्यास गनुर्होस ्

सकेसम्म, तपा� एक �वशे ष कोठामा बस्नुप छर् , छुट्टै बाथरूम प्रयोग गनुर्होस ्, र तपा�को घरका अन्य मा�नसहरूबाट टाढा रहनुहोस ्।
CDC बाट थप �वस्तत
ृ मागर् दशर् न उपलब्ध छ, घर तथा आवासीय समु दायहरूमा कोरोनाभाइरस रोग २०१९ प्रसार रोकथाम गन� हे नुर्होस ्।
यो मागर् �नद� श नले को�भड-१९ सं क्रमण भएको व्यिक्तको गै र-स्वास्थ्य से वा से�टं ग मा घरका सदस्यहरु, घ�नष्ठ साझे दारहरु, र
स्याहारकतार् हरूको ला�ग रोकथाम कदमहरूको बारे मा जानकार� प्रदान गछर् ।

तपा�को निजकका सम्पकर्हरूलाई सू�चत गनुर्होस ्

आफ्नो निजकका सम्पकर्हरूलाई सू �चत गनुर्होस ्। मा गएर निजकका सम्पकर्हरूलाई सू�चत गन� बारे थप जानकार� प्राप्त गनुर्होस ्
health.nd.gov/covidpositive।

जब घर अलगाव बन्द गन�

पिज�तभ को�भड-१९ पर��ण भएका व्यिक्तहरूलाई ५ �दन �ब�तसक्दासम्म अलग्गै रा�ु प छर् , य�द व्यिक्तमा कुनै ल�ण छै न, वा
ल�णहरू सु धार भइरहे को छ र व्यिक्त पाँ च �दनमा २४ घण्टासम्म औष�ध�वना ज्वरोमु क्त भएको छ। यो अलगाव अव�ध अरू व�रप�र
हुँदा राम्रोसँ ग �फ�टं ग मास्क लगाएको पाँ च �दन प�छ हुनुप छर् । य�द तपा�मा ल�णहरू दे खा नपरे मा तपा�को रोग दे �खएको ९० �दन
�भत्र को�भड-१९ को पर��ण गनर् को ला�ग �सफा�रस ग�रं दैन; यो समयमा पर��णको प�रणाम अव�शष्ट रुपमा पोिज�टभ रहन सक्छ।
य�द तपा� फे�र �बरामी हुनुभ एमा, आफ्नो रोग सम्बिन्ध आफ्नो स्वास्थ्य प्रदायकसँ ग परामशर् गनुर्होस ्।
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द्रत
ु एिन्टजेन टे िस्टङ फ्याक्ट शीट
को�भड-१९ भएका मा�नसहरूले किम्तमा तीव्र रोगबाट �नको नहुन् जे ल (ल�णहरू दे �खएमा) प्राप्त नभएसम्म र अलगाव बन्द गन�
मापदण्ड पू रा नभएसम्म खोपलाई स्थ�गत गनुर्प छर् । धे रैजसो मा�नसहरूको ला�ग यो लगभग १० �दनको हुनेछ एक अलगाव र
क्वारे िन्टन क्यालकुले टर health.nd.gov/covidcalculator मा फेला पानर् स�कन्छ।
य�द तपाईमा कुनै ल�ण नदे �खएको खण्डमा तपाईको �बमार� शु रु भएको ९० �दन �भत्र को�भड-१९ को पु न: पर��ण नगनर् �सफा�रस
ग�रन्छ; यस समयमा पर��ण प�रणाम अव�शष्ट पिज�तभ रहन सक्छ। य�द तपाइँ फे�र �बरामी हुनुभ यो भने, तपाइँ को रोगको बारे मा
तपाइँ को स्वास्थ्य से वा प्रदायकसँ ग परामशर् गनुर्होस ्। य�द तपा� �बरामी सु रु भएको ९० �दन �भत्र फे�र को�भड-१९ को सं स गर् मा
आउनुभ एमा, ती संस गर् हरूका ला�ग क्वारे न् टाइनको �सफा�रस ग�रएको छै न ।
थप जानकार�को ला�ग, health.nd.gov/covidpositive मा जानुहोस ्।

तपाईको द्रत
ु एिन्टजेन पर��ण ने गे�टभ, अब के हो?
यस पर��णको न�तजा ने गे �टभ आउनुको अथर् तपाईको नमू नामा SARS-CoV-2 बाट एिन्टजे नहरू फेला परे नन ् त्यसै ले तपाईलाई
को�भड-१९ नहुन सक्छ। यद्य�प, ने गे �टभ प�रणामले को�भड-१९ लाई अस्वीकार गद� न र सामािजक दूर� र अन्य को�भड-१९ रोकथाम
उपायहरू अभ्यास गनर् रोक्नको ला�ग पासको रूपमा प्रयोग गनुर् हुँदैन। को�भड-१९ पर��ण नेगे �टभ हुनु भने को तपा�ले पर��ण गदार् को
समयमा तपा�लाई सम्भवतः को�भड-१९ �थएन। तपा�लाई प�ा लगाउन धेरै चाँ डो पर��ण ग�रएको हुन सक्छ वा पर��ण प�छ
को�भड-१९ को सम्पकर्मा आउन सक्छ र त्यसप�छ सं क्र�मत हुन सक्छ।

अब के हुन्छ?

य�द तपाइँ सँग ल�णहरू छै नन ् र �नगरानी पर��णमा भाग �लइरहे का छन ् भने, यस समयमा कुनै अ�त�रक्त उपायहरू आवश्यक
पद� न। यद्य�प, तपाईलाई भ�वष्यको �नगरानी पर��णहरूमा भाग �लन प्रोत्साहन ग�रन्छ, उपलब्ध भए अनुस ार। य�द तपाइँ सँग
ल�णहरू छन ् वा कुनै प�न समयमा ल�णहरू दे खा पछर् न ् भने, यो �सफा�रस ग�रन्छ �क तपाइँ डायग्नोिस्टक पर��णको साथ
पछ्याउनुहोस ्। थप जानकार�को ला�ग health.nd.gov/testnd मा जानुहोस ्।

राम्रो को�भड-१९ �शष्टाचार अभ्यास गनुर्होस ्

को�भड-१९ पर��ण शार��रक दूर�, मास्क लगाउने, हात धुने, बारम्बार छोइएका सतहहरूलाई सरसफाइ गन� र भीडभाड भएको �भत्री
ठाउँ हरू बे वास्ता गन� ल गायत को�भड-१९ को रोकथामका आधारभूत उपायहरूको �वकल्प होइन।
थप जानकार�को ला�ग, कृपया health.nd.gov/coronavirus मा जानुहोस ् वा १-८६६-२०७-२८८० मा सावर् ज�नक स्वास्थ्य
हटलाइनमा प्रश्नहरू पठाउन स�कन्छ।
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