तपा� एक को�भड-१९ केससँग निजकको सम्पकर् हुनु हुन्छ, अब के हुन्छ ?
यो मागर् �नद� शन को�भड-१९ पोिज�टभ भएका व्यिक्तको निजकको सम्पकर् मा भएका व्यिक्तहरूको ला�ग हो। यो सं क्र�मत (ल�णहरू दे �खनुभन्दा ४८ घण्टा
अ�घ; ल�ण नदे �खएको केसहरूमा, �तनीहरू प�र�ण ग�रनु भन्दा ४८ घण्टा अ�घ) भएको मा�नने केसको लगातार १५ �मने ट ६ �फट �भत्रको दरु �मा भएको
वा २४ घण्टा भन्दा बढ� समयको ला�ग रहे को रुपमा प�रभा�षत ग�रन्छ।

�नगरानी अव�ध
घरमै बस्नुहोस ् वा तपा�को क्वारे िन्टन अव�धको ला�ग तु ल नात्मक से �टङमा बस्नुहोस ्। भे ला हुने से �टं ग हरू, सावर् ज�नक

ग�त�व�धहरूबाट जो�गनुहोस ,् र सामािजक दूर�को अभ्यास गनुर्होस ्। यसको अथर् तपा� अरूसँ ग निजकको सम्पकर् हुनसक्ने सावर् ज�नक
स्थल (जस्तै श�पंग से न् टर, चल�चत्र �थएटर, स्टे �डयमहरू) र कायर् स्थल, स्कूल र अन्य क�ाकोठाको से �टं ग हरू, र सावर् ज�नक सवार�हरू
(जस्तै, बस, सबवे, ट्याक्सी, साइड से यर) बाट तपा�को �नगरानी अव�ध �भत्र राज्य वा स्थानीय स्वास्थ्य �वभागद्वारा स्वीकृत

नग�रएसम्मको ला�ग टाढा रहनुप छर् । सं क्र�मत व्यिक्त र निजकको सम्पकर्मा रहे का व्यिक्तले सम्पकर्मा रहँ दा सध� मास्क लगाएको
नभएसम्म निजकका सम्पकर्हरूलाई अझै प�न क्वारे िन्टनमा रा�ु प छर् ; यसले सम्पकर्लाई क्वारे िन्टनबाट छुट �दने छ।
•

य�द तपाइँ खोप लगाइएको छै न भने, CDC ले थप पाँ च �दनको ला�ग कडा मास्क प्रयोग गर� पाँ च �दनको ला�ग क्वारे न् टाइन
�सफा�रस गदर् छ। य�द एक्सपोजर व्यिक्त २ वषर् भन्दा कम उमेरको छ भने, मािस्कङ आवश्यक पद� न।

•

य�द तपाइँ खोप लगाइनुभ एको छ र उनीहरूको दोस्रो mRNA खुराकबाट छ म�हना भन्दा बढ� बा�हर हुनुहुन् छ, वा जे र जे खोपको
दुई म�हना प�छ, र अझै बढाइएको छै न भने, CDC ले अब थपको ला�ग कडा मास्क प्रयोग गर� पाँ च �दनको ला�ग क्वारे िन्टन
�सफा�रस गदर् छ। य�द पाँ च �दनको क्वारे न् टाइन सम्भव छै न भने, यो अत्यावश्यक छ �क एक एक्सपोजर व्यिक्तले एक्सपोजर
प�छ १० �दनको ला�ग अरूको व�रप�र ज�हले प�न राम्रोसँग �फ�टंग मास्क लगाउनुप छर् ।

आफ्नो बू स्टर शट प्राप्त गरे का व्यिक्तहरू, प�छल्लो ९० �दनमा प�हले सं क्रमण भएको �थयो, वा उनीहरूको प्राथ�मक mRNA श्रं ृख लाको
६ म�हना �भत्र वा जे र जे डोजको दुई म�हना �भत्र छन ्, एक्सपोजर प�छ क्वारे िन्टन गनुर् आवश्यक छै न, तर लगाउनु पछर् । एक्सपोजर

प�छ १० �दनको ला�ग मास्क। एक्सपोजर प�छ पाँ च �दनमा SARS-CoV-2 को ला�ग पर��ण प�न सबै भन्दा राम्रो अभ्यासमा समावे श
हुनेछ। य�द ल�णहरू दे खा पछर् न ् भने, व्यिक्तहरूले तु रुन्तै क्वारे िन्टनमा रा�ु प छर् जबसम्म ने गे �टभ पर��णले ल�णहरू को�भड-१९
को श्रे य नभएको पु िष्ट गदर् छ।

* कृपया ध्यान �दनुहोस,् य�द तपा� घरप�रवारको सम्पकर् मा हुनुहुन् छ भने, के स आइसोले स नबाट मुक् त भएप�छ तपा�को क्वारे न् टाइन

अव�ध सु रु हुनेछ।

क्वारे िन्टन क्याल्कुले टर health.nd.gov/covidcalculator मा पाउन स�कन्छ। पू णर् खोप लगाइएका व्यिक्तहरूले मास्क वा शार��रक
दूर� �बना घर�भत्रै अन्य पू णर् खोप लगाइएका व्यिक्तहरूसँग भेट्न सक्छन।् रोग �नयन्त्रण र रोकथाम केन्द्र (CDC) बाट थप
�सफा�रसहरूको ला�ग यहाँ िक्लक गनर्ु होस ्।

को�भड-१९ पर��ण गनर् चाहनुभ एका सबै व्यिक्तहरूका ला�ग नथर् डाकोटाभ�र �न:शु ल्क सावर् ज�नक पर��ण उपलब्ध छ। �नःशु ल्क
पर��ण घटनाहरूमा अद्याव�धक जानकार�को ला�ग यहाँ िक्लक गनुर्होस ्।
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तपा� एक को�भड-१९ केससँग निजकको सम्पकर् हुनु हुन्छ, अब के हुन्छ ?
य�द तपा� �बरामी हुनुभ यो र यस अव�धमा को�भड-१९ को ला�ग पर��ण ग�रयो र पोिज�टभ, पाइयो भने NDDoH ले को�भड-१९ को
पुिष्ट भएको केसको रूपमा तपा�को �नगरानी जार� रा� तपा�सँ ग काम गन� छ।

तपा�को घरप�रवारका व्यिक्तहरू जो सम्पकर्हरूसँ ग सम्पकर्मा छन ् उनीहरूलाई उनीहरू पु िष्ट भएको केसको प्रत्य� निजकको सम्पकर्
हो भनेर सू�चत नगरे स म्म क्वारे न् टाइनमा बस्नु पद� न।

द�घर् काल�न हे रचाह सु�वधाका बा�सन्दाहरू र अन्य सामू �हक बस्ने से �टङहरू, र स्वास्थ्यकम�हरूले NDDoH �नद� श नहरू पालना
गनुर्प छर् यहाँ र यहाँ।

को�भड-१९ का संकेत र ल�णहरू
नोभे ल कोरोनाभाइरसका सबैभ न्दा सामान्य ल�णहरूमा ज्वरो र खोक�, साँ स फेनर् गाह्रो हुन,े स्वाद / गन्ध हराउने, घाँ ट� दु�े, शर�र
दु�े, टाउको दु�े, जाडो, पखाला, र वाकवाक� / बान्ता हो। यी ल�णहरू अन्य धे रै �बरामीहरूको कारण प�न हुनसक्छ। य�द तपा�लाई
ज्वरो आएमा वा अन्य कुनै ल�णहरू दे �खएमा, यसको अथर् तपा�लाई को�भड-१९ दे �खनु होइन, तर तपा�ले तुरू न्त को�भड-१९
पर��णको ला�ग आफ्नो स्वास्थ्य से वा प्रदायकलाई सम्पकर् गनुर्प छर् ।

तपा�को तापक्रम र ल�णहरूको जाँच गनर्ुहोस ्

तपा� �बरामी पनुर्भ एमा तपा�को स्याहार गनर् र चाँ डै नै उपचार गनर् स�कयोस ् भने र तपा�ले आफ्नो स्वास्थ्यको दै �नक �नगरानी गनुर्
�नगरानी गनुर् धे रै नै आवश्यक छ। अन्य कोरोनाभाइरस सं क्रमणबाट थाहा भएको कुराको आधारमा, १४ �दन तपा� प�छल्लो पटक
को�भड-१९ को सं सगर् मा आउनुभ एको र ल�णहरू शु रू हुने बीचको सबै भन्दा लामो समय हो ।
•
•
•

�दनमा २ पटक तपा�को तापक्रम जाँ च्नुहोस ् (थमार् �मटर �नद� श नहरूमा �नद� �शत ग�रए बमोिजम प्रयोग गनुर्होस )् :
o

एक पटक �बहान र फे�र साँ झ (य�द तपा�ले �बसर् नुभ यो भने, सम्झनासाथ आफ्नो तापक्रम �लनुहोस )्

तपा�लाई ज्वरो आएमा वा आउने जस्तो महसु स भएमा तपा�ले कुनै प�न बे ला तापक्रम जाँ च्नुप छर् ।
तल सू चीबद्ध भएका कुनै ल�णहरू स�हत �दनको दई
ु पटक तापक्रम ले �ु होस ्।

य�द तपा�लाई ज्वरो (१००.४ °F वा उच्च), खोक�, सास फेनर् गाह्रो, वा अन्य ल�णहरू जस्तै स्वाद/गन्ध, �चसो, घाँ ट� दु�े, शर�र दु�े,
टाउको द�
ु े, पखाला लाग्ने वा वाकवाक� लाग्ने/ वान्ता हुन,े तपा�ले को�भड-१९ का ला�ग पर��ण गनर्ु प छर् ।
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तपा� एक को�भड-१९ केससँग निजकको सम्पकर् हुनु हुन्छ, अब के हुन्छ ?
य�द म यो �नगरानीको अव�धमा �बरामी भएमा मैले के गनर्ु प छर् ?

य�द तपा�ले फोन गनर्ु अ�घ अस्पताल जानप
ु रे मा, तपा�लाई को�भड-१९ को ला�ग अनु ग मन ग�रं दैछ भने र कमर् चार�लाई तु रुन्तै सू �चत
गनर्ु होस ्। थप को�भड-१९ सम्बन्धी प्रश्नहरूका ला�ग, �बहान ८ बजे दे�ख साँ झ ५ बजे को बीचमा, सोमबारदे �ख श�नबारसम्म NDDoH
सावर् ज�नक स्वास्थ्य हटलाइनलाई १-८६६-२०७-२८८० मा कल गनुर्होस ्।

थप को�भड-१९ सम्बन्धी प्रश्नहरूका ला�ग, �बहान ८ बजे दे�ख साँ झ ५ बजे को बीचमा, सोमबारदे �ख श�नबारसम्म NDDoH सावर् ज�नक
स्वास्थ्य हटलाइनलाई १-८६६-२०७-२८८० मा कल गनुर्होस ्।
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