तपा�लाई को�भड-१९ को संक्र मण भएको छ, अब के हुन्छ ?
य�द तपा�लाई को�भड-१९ संक्र मणको �नदान ग�रएको छ भने , तपा�को घर र समुदायका मा�नसहरूलाई यो रोग फै लनु बाट जोगाउन सहयोग
गनर्को ला�ग कृ पया तल �दइएका चरणहरूको पालना गनुर् होस ् ।

मे�डकल सहयोग प्राप्त गनर् को ला�ग बाहे क घरमै रहनुहोस ्

को�भड-१९ बाट हल्का �बरामी भएका मा�नसहरू आफ्नो रोगको समयमा घरमा अलग्गै गनर् सक्छन ्। तपा�को स्याहार गनर् र चाँ डै नै
उपचार गनर् स�कयोस ् भने र तपा�ले आफ्नो �बग्रँ दो ल�णहरूको �नगरानी गनुर् धेरै 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�

साझे दार�, वा ट्याक्सीहरू प्रयोग नगनुर्होस ्। य�द तपा�को मे �डकल अपोइन्टमेन् ट भएमा, स्वास्थ्य से वा प्रदायकलाई फोन गरे र
तपा�लाई को�भड-१९ छ वा हुन सक्छ भने र उनीहरूलाई भन्नुहोस ्।

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 कृपया तपा�को सकारात्मक पर��ण प�रणाम प्राप्त गरे प �छ तुरुन्तै यो कल गनुर्होस ्।

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

सकेसम्म, तपा� एउटा �वशे ष कोठामा बस्नुप छर् र तपा�को घरका अन्य व्यिक्तहरूबाट टाढा हुनप
ु छर् । CDC बाट थप �वस्त त
ृ मागर् दशर् न
उपलब्ध छ, घर तथा आवासीय समद
ु ायहरूमा कोरोनाभाइरस रोग २०१९ प्रसार रोकथाम गन� हे नर्ु होस ्। यो मागर्�नद� श नले को�भड-१९
सं क्रमण भएको व्यिक्तको गैर-स्वास्थ्य से वा से �टंग मा घरका सदस्यहरु, घ�नष्ठ साझे दारहरु, र स्याहारकतार् हरूको ला�ग रोकथाम
कदमहरूको बारे मा जानकार� प्रदान गछर् ।

घरको आइसोलेसन रोक्ने

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 गनर्ु होस ्।
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तपा�लाई को�भड-१९ को संक्र मण भएको छ, अब के हुन्छ ?
द�घर् काल�न हे रचाह सु�वधाका बा�सन्दाहरू र अन्य सामू �हक जीवन से�टङहरू, र स्वास्थ्यकम�हरूले NDDoH �नद� श नहरू पालना
गनुर्प छर् यहाँ र यहाँ।

तपा�ले को�भड-१९ खोप प्राप्त गनुर् अ�घ आफ्नो अलगाव समाप्त नभएसम्म पखर् नुप छर् ; य�द तपा�ले को�भड-१९ को ला�ग
मोनोक्लोनल एिन्टबडी थे रापी प्राप्त गनुर्भ यो भने, तपा�ले को�भड-१९ खोप प्राप्त गनुर् अ�घ ९० �दन पखर् नुप छर् ।

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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