यात्रा
नर्थ डाकोटा यात्रु हरूको लागि यात्रासम्बन्धि जानकारी
नोट: यात्राका आवश्यकताहरू िन्तव्य र वाहक अनु सार गिन्न-गिन्न हुने िएकाले (आवश्यक पने परीक्षणको प्रकार
[PCR वा र् यागपड एन्धिजे न], गवशे ष सङ्कलन, COVID-19 परीक्षणका आवश्यक कािजातहरू, खोप आगि) आफ्नो
यात्रासँि सम्बन्धित आवश्कताहरू पगहचान िनुथ यात्रु को गजम्मेवारी हो। सार्ै, तपाईंलाई के गिताथ िनथ आवश्यक हुन्छ
िन्ने बारे सूगचत िररएको छ िनी सुगनगित िनुथ होस्। नर्थ िाकोटा स्वास्थ्य गविाि तपाईंको िन्तव्यमा संयुक्त राज्य
अमे ररका, वाहक वा अन्य िन्तव्यका आवश्यकताहरू पूरा िनथ कस्ता गवकल्पहरू उपलब्ध छन् िन्ने बारे सचेत छै न।

तपाईं यात्रा िनथ लाग्दै हुनु हुन्छ?
तपाईं हाल नर्थ िाकोटािन्दा बागहर यात्रा ििै हुनु हुन्छ?
तपाईं नर्थ िाकोटामा यात्रा ििै हुनु हुन्छ (वा िकथिै हुनु हुन्छ)?

*कृपुा नर्थ िाकोटा राज्य प्रयोिशालाबाट जाँ च नगतजाहरू प्राप्त िनथ 72 घण्टासम्म अनु मगत गिनु होस्। नमू ना
प्रयोिशालामा आइपुग्दा समय सुरु हुन्छ, सङ्कलनको समयमा होइन। जाँ चका नगतजाहरू स्र्ान र वाहकका
रूटहरूमा गनिथ रे रहे र िरक हुन सक्छन्। तपाईंलाई नीगज परीक्षण सुगवधामा परीक्षण िररन्थ्यो िने , आफ्ना
नगतजाहरूको लागि गतनीहरूलाई सम्पकथ िनुथ होस्।

तपाईं यात्रा िनथ लाग्दै हुनु हुन्छ?
यात्रा परीक्षणका नगतजाहरू
तपाईं आफ्ना नगतजाहरू खोगजरहनु िएको छ जसकारण तपाईं यात्र िनथ सक्नुहुन्छ? कृपया एकपटक आफ्नो
यात्राको सवेक्षण मात्र पेश िनुथ होस्। अनु रोधहरू गिनहुँ गबहान 8:00 बजे िेन्धख राती 9:00 बजे सम्म गनरीक्षण िररन्छ।
नगतजाहरू उपलब्ध हुने गबगिकै उपलब्ध िराइने छ।

र् यागपड एन्धिजे न परीक्षण नगतजाहरूका लागि नगतजा हटलाइन 701-204-6664 हो, व्यन्धक्तलाई BinaxNow नगतजा
वा नगतजाको प्रगतगलगप चागहएमा वा अन्य सहायता आवश्यक िएमा सोमबारिे न्धख शगनबारसम्म गबहान 8:00
बजे िेन्धख साँ झ 5:00 बजे सम् म उपलब्ध छ।

तपाईं नर्थ डाकोटािन्दा बागहर यात्रा ििै हुनु हुन्छ िने र COVID-19 परीक्षण िराउन आवश्यक िएमा, सामु िागयक
परीक्षण कायथक्रम, स्र्ानीय जनस्वास्थ्य एकाई, संघीय रुपमा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य केन्द्रहरू वा परीक्षण उपलब्ध
िराउने िामे सीमा सम्पकथ िनुथ होस्। तपाईंको परीक्षण साइटमा, कृपया तपाईंले यात्रा सम्बिी उद्दे श्यहरूका लागि
परीक्षण िराउँ िै हुनु हुन्छ र तपाईंलाई आफ्नो िन्तव्यका लागि कस्तो प्रकारको परीक्षण आवश्यक पिथ छ िनी
कमथ चारीलाई बताउनु होस्। तपाईं यात्रु हो िनी खु लासा िनाथ ले तपाईंको नगतजालाई खु लासा िररँ िै न वा तपाईंको
नगतजा गछटो आउँ िैन; यसले हामीलाई तपाईंको नगतजा उपलब्ध हुने गबगिकै उक्त नगतजा तपाईंलाई उपलब्ध
िराउनका लागि र्प सहजै तपाईंको नमू ना टर याक िनथ अनु मगत गिन्छ।

राज्यिन्दा बागहरका यात्रा सम्बिी परीक्षण साइटहरू
तपाईंको परीक्षणमा आवश्यक पने कुराहरूका लागि साध्य गवकल्पहरूलाई सूचीबद्ध िनथ सगकँिै न िन्ने कुरालाई
ध्यानमा राख्िै , परीक्षण साइटहरूको सूचीका लागि यहाँ न्धिक िनुथ होस्। तपाईंको एयरलाइन र िन्तव्यमा िएका
आवश्यकताहरूलाई सधै ँ प्रमागणत िनुथ होस्।

तपाईंलाई ND राज्य प्रयोिशालाको CLIA प्रमाणपत्रको प्रगतगलगप आवश्यक िएमा, कृपया यहाँ न्धिक िनुथ होस्।
तपाईंलाई यात्राका लागि “आइसोले सनको खु लासा” वा “ररकिरीको कािजात” को प्रमाण आवश्यक िएमा, कृपया
यात्रासम्बिी सवेक्षण िनुथ होस्।
तपाईंलाई ND मा लिाएको खोपको प्रमाण आवश्यक िएमा, कृपया यहाँ जाँ च िनुथ होस्।
तपाईं गबरामी हुनु हुन्छ वा ित 14 गिनमा तपाईं COVID-19 संक्रगमत कोही व्यन्धक्तको सम्पकथमा आउनु िएको छ िने
यात्रा निनुथ होस्। तपाईंको परीक्षण पोजे गटि हुन्छ र तपाईं संक्रामक अवगधमा हुनु हुन्छ िने हवाइ यात्राका लागि
अनु मगत गिं इिै न।

तपाईं हाल नर्थ िाकोटािन्दा बागहर यात्रा ििै हुनु हुन्छ?
यात्रा ििाथ :

आिू र आफ्नो वररपररका मागनसहरूको सुरक्षा हे तु मास्क लिाउनु होस्।
सम्भव हुँ िा सामागजक िू री कायम राख्नु होस्।
बारम्बार आफ्ना हातहरू धुनुहोस्।
आफ्नो आँ खा, नाक र मु ख नछु नु होस्।
गिताथ हुनका लागि तपाईंलाई के आवश्यक हुन्छ िन्ने बारे तपाईं सूगचत हुनु हुन्छ िनी गनगित िनुथ होस्। नर्थ िाकोटा
स्वास्थ्य गविाि तपाईंको िन्तव्यमा संयुक्त राज्य अमे ररका, वाहक वा अन्य िन्तव्यका आवश्यकताहरू पूरा िनथ
कस्ता गवकल्पहरू उपलब्ध छन् िन्ने बारे सचेत छै न।

तपाईं नर्थ िाकोटा जाँ िै हुनु हुन्छ?
नोट: संयुक्त राज्य अमे ररकामा गिताथ हुनका लागि तपाईंलाई के आवश्यक हुन्छ िन्ने बारे तपाईं सूगचत हुनु हुन्छ िनी
गनगित िनुथ होस्। नर्थ िाकोटा स्वास्थ्य गविाि तपाईंको िन्तव्यमा संयुक्त राज्य अमे ररका, वाहक वा िन्तव्यका अन्य
आवश्यकताहरू पूरा िनथ कस्ता गवकल्पहरू उपलब्ध छन् िन्ने बारे सचेत छै न।

नर्थ िाकोटामा गिताथ जाँ िै
नर्थ िाकोटा राज्यले CDC का गनम्न मािथगनिे शनका लागि गसिाररस िछथ :

यात्रापगछको 3-5 गिनगित्र िाइरल परीक्षण िराउनु होस् र घरमा बस्नुहोस् र यात्रापगछको पू रा 7 गिन स्वयं
क्वारे िाइनमा बस्नुहोस्।
तपाईंको परीक्षण ने िेगटि आएतापगन, घरमा बस्नुहोस् र पूरा 7 गिन स्वयं क्वारे िाइनमा बस्नुहोस्।
तपाईंको परीक्षण पोजे गटि आउँ छ िने , अन्य व्यन्धक्तलाई संक्रमणबाट बचाउन आिैं अलग्गै बस्नुहोस्।
यगि तपाईं परीक्षण िराउनु हुन्न िने , यात्रापगछ घरमै बस्नुहोस् र 10 गिनसम्म स्वयं क्वारे िाइनमा बस्नुहोस्।
तपाईंले परीक्षण िराए वा निराएपगन 14 गिनसम्म िम्भीर गबमारीका लागि बढ् िो जोन्धखममा हुने मागनसहरूको
वररपरर नबस्नुहोस्।
यगि तपाईंको परीक्षण पोजे गटि आउँ छ वा तपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू िे न्धखन्छ िने , अन्य मागनसबाट
आिूलाई अलि राख्नु होस् र नर्थ िाकोटा स्वास्थ्य गविािका गसिाररसहरूको पालना िनुथ होस्।
नर्थ िाकोटाका अगतररक्त गसिाररस वा आवश्यकताहरू छै नन्। गवद्यमान राज्य स्वास्थ्य अगधकारीका आिे शहरू
हे नथ यहाँ न्धिक िनुथ होस्।

यात्रा
COVID-19 सावथजगनक स्वास्थ्य हटलाइन 866-207-2880 मा उपलब्ध छ, यगि यो समय संवेिनशील छ वा यात्रा
सवेक्षण िाराम पेश िनथ असक्षम हुनु हुन्छ िने सोमबारिे न्धख शु क्रबारसम्म गबहान 8:00 बजे िेन्धख साँ झ 5:00 बजे सम्म
गवकल्प 1 गर्च्नुहोस्।

