को�भड-१९: भौ�तक दुर�, क्वारे िन्टन र आइसोलेस नमा के फरक छ?
भौ�तक दूर�

यो कसको
ला�ग हो?

यो भने को के
हो?

भाइरसको सम्पकर् मा नआएका वा

भाइरसको सम्पकर् बारे सचे त नभएका
व्यिक्तहरू।

भाइरसको फैलावट रोक्न मद्दतको ला�ग
प्रयोग ग�रएको एक सावधानी उपाय।

घर बा�हर सावर् ज�नक स्थानहरू जस्तै

यो कता हुन् छ?
म यसलाई

क�हले प्रयोग
गनर् सक्छु?

�कराना पसल र कामको वातावरणमा

क्वारे िन्टन

हाल भाइरसको ल�ण नदे �खएका तर

मा�नसहरू जो प�हले नै भाइरसबाट

भाइरसको सम्पकर् मा आएका

भाइरसबाट �बरामी भएका मा�नसहरूलाई

भनी हे नर् को ला�ग �नगरानी गनर् प्रयोग

ग�रने रोकथाम रणनी�त।

भाइरसको सम्पकर् मा आएका व्यिक्तहरू।

मा�नसहरूलाई �बरामी परे को छ �क छै न
ग�रने रोकथाम रणनी�त।

घर से� टङमा स्थान �लन्छ।

स्थान �लन्छ।

ND स्वास्थ्य �वभाग द्वारा अक�
�नद� शन नभएसम्म सध�।

ND स्वास्थ्य �वभाग द्वारा अक�

य�द तपाईलाई भाइरसको सम्पकर् मा
आएको थाहा छ।

•

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 ।

अत्यावश्यक छ �क
सम्पकर् मा आएका

स�हत) सँ ग भेट्नु होस ्।

व्यिक्तले १० �दन प�छ

केह� भीडभाड भएका से �टङहरू

अरूको व�रप�र ज�हले प�न

र स्थानहरू बाहे क बा�हर�

राम्रो �फ�टङ मास्क

ग�त�व�धहरू र मास्क �बना

ला�ग, यहाँ िक्लक गनुर् होस ।्

क्वारे िन्टन �सफा�रस

नदे � खएको छ, वा ल�णहरूमा सध
ु ार

सम्भव छै न भने, यो

मा�नसहरू (बालबा�लकाहरू

�सफा�रसहरूको पण
ू र् सू चीको

पर��ण प्राप्त गनर्ु भएको छै न।

�दनको क्वारे न्टाइन

घरप�रवारका खोप नभएका

•

गनर्ु भएको छ वा ल�णहरू छन ् र अझै

प्रयोग गन�। य�द ५ -

जो�खममा रहे का एकल

मनोरञ्जनमा भाग �लनु होस ्

य�द तपा�ले सकारात्मक पर��ण

�दनको ला�ग कडा मास्क

को�भड-१९ रोगको कम

•

CDC ले ५ �दनको ला�ग
गदर् छ, त्यसप�छ थप ५

मास्क वा शार��रक द रु �

�लन्छ।

भइरहे को छ र व्यिक्त पाँ च �दनमा २४

o

नलगाई घर�भत्रै गम्भीर

ला�ग हो?

घरमा हुन सक्छ। �च�कत्सा हे रचाह

mRNA खुराक (वा तपाइँ को जे र जे
अझै बढाइएको छै न भने:

मास्क वा शार��रक द रू � �बना
भेट्नु होस ्।

क�त समयको

�च�कत्सा ध्यान आवश्यक नभएको बेला

किम्तमा ५ �दन य�द व्यिक्तमा ल�ण

खोपबाट २ म�हना भन्दा बढ�) र

अन्य पण
ू र् खोप व्यिक्तहरूसँ ग
•

स्वस्थ मा�नसहरूबाट अलग गनर् प्रयोग

य�द तपाइँ ले पू णर् रूपमा खोप

लगाउनु भएको छै न वा तपाइँ को दोस्रो

पूणर् रूपमा खोप लगाएका व्यिक्तहरू हुन
•

�बरामी छन ्।

आवश्यक हुँदा अस्पतालमा स्थान

�नद� शन नभएसम्म सध�।

सक्छन ्

आइसोले स न

लगाउन एक्सपोजर।

•

य�द तपा�ले बू स्टर शट प्राप्त

गनुर् भएको छ, प�छल्लो ९०�दनमा

प�हले को सं क्रमण भएको छ, मास्क
एक्सपोजरमा मास्क लगाएको छ,

वा तपा�को प्राथ�मक mRNA

श्रृंख ला (वा जे र जे खु राकको २
म�हना) �भत्र छ भने:
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o

तपा�ले एक्सपोजर प�छ

क्वारे न्टाइनमा बस्नु पद� न
तर एक्सपोजर प�छ १०
�दनको ला�ग मास्क
लगाउनु पछर् ।

• ठूला जमघटबाट बच्नु होला ।
• मा�नसहरूबाट ६-�फट टाढा
रहनुहोस ्।

• य�द तपा� अन्य मा�नसहरूबाट ६�फट टाढा रहन असमथर् हुनु हुन् छ

भने, कपडाले अनु हार छोप्नु होस ्।

• साथीहरू वा �प्रयजनहरूसँ ग कल वा
�भ�डयो च्याट गनुर् होस ्, �वशेष गर�

ती व ृद् धहरू वा अन्त�नर्� हत स्वास्थ्य
अवस्थाहरू छन ् जसले उनीहरूलाई
उच्च जो�खममा राख्छ।

• य�द सम्भव छ भने, घरबाटै काम

मेरो दै �नक
जीवनको

ला�ग यसले के
अथर् राख्छ?

गनुर् होस ।्

• राम्रो सरसफाइको अभ्यास गनुर् होस ्

र हात न�मलाउन वा आफ्नो अनुहार
छुने नगनुर् होस ।्

• य�द तपा� �बरामी हुनु हुन् छ र
�च�कत्सा ध्यान चा�हन्छ भने,

आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई
कल गनुर् होस ्।

• घरमै बस्नु होस ् र अरूसँ ग निजकको

•

आकिस्मक अवस्थामा बाहे क

सम्पकर् बाट टाढा रहनु होस ्।

आफ्नो घरबाट बा�हर

नजानुहोस ् जहाँ तपा� अन्य

घरमा हुनु हुन् छ भने, "�बरामी"
कोठामा एक्लै बस्नु होस ् र सम्भव

• स्कूल, काम वा अन्य कुनै से �टङमा

न�नस्कनुहोस ्। य�द तपा� अरूसँग

व्यिक्तहरूबाट ६-�फट दरू � कायम
गनर् सक्नु हुन्न।

• �प्रयजनहरूलाई कल वा �भ�डयो

भएमा, बाथरूम साझा नगनुर् होस ्।
•

र अरूसँ ग बस्नु हुन् छ भने, आफ्नो

च्याट गनुर् होस ।्

• खाना, औष�ध र अन्य

आवश्यकताहरूको ला�ग, साथी वा

घरपालुवा जनावरलाई नछुनुहोस ्।
•

प�रवार माफर् त प्राप्त गनुर् होस ्, वा

प�रवार माफर् त प्राप्त गनुर् होस ्, वा

गनुर् होस ।्

सम्पकर् र�हत डे �लभर� सेवा प्रयोग

• मानक स्वच्छता र सावधानीका

गनुर् होस ।् अलगावको अव�धको

उपायहरू अभ्यास गनुर् होस ् जस्तै

ला�ग स्टक अप गन� प्रयास गनुर् होस ।्
•

आफ्नो हात धुनु होस ्, र बारम्बार

मानक स्वच्छता र सावधानीका

उपायहरू अभ्यास गनुर् होस ् जस्तै

छोइएका सतहहरू सफा गनुर्होस ्।

घरायसी सामानहरू साझा नगनुर् होस ्,

• तपा�को ल�णहरू �नगरानी

आफ्नो हात धुनु होस ्, र बारम्बार

गनुर् होस ।् य�द तपा� �बरामी

हुनु हुन् छ र �च�कत्सा ध्यान चा�हन्छ

खाना, औष�ध र अन्य

आवश्यकताहरूको ला�ग, साथी वा

सम्पकर् र�हत डे �लभर� सेवा प्रयोग

घरायसी सामानहरू साझा नगनुर् होस ्,

य�द तपा�सँ ग घरपालुवा जनावर छ

छोइएका सतहहरू सफा गनुर्होस ्।
•

भने, आफ्नो स्वास्थ्य सेवा

य�द एक हे रचाहकतार् ले तपा�को

कोठा वा बाथरूम सफा गछर् भने,

प्रदायकलाई कल गनुर् होस ।्

उनीहरूले मास्क लगाउनुप छर् र

• SARS-CoV-2 को ला�ग पर��ण

तपा�ले बाथरूम प्रयोग ग�रसकेप�छ

एक्सपोजर प�छ ५ �दन प�छ वा

सकेसम्म लामो समयसम्म

ल�णहरू दे खा परे तुरुन्तै।

पखर्नुप छर् ।
•

य�द तपा�ले गम्भीर ल�णहरू

अनु भव गनुर्भयो भने तुरु न्तै आफ्नो
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकर्
गनुर् होस ।्
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