
आपतकालीन चिककत्ा सहायता ककहल ेखोज् े
COVID-19 का आपातकालीन चेतावनी संकेतहरू* खोज्नुहोस।् यदि 
कनु न ैव्यदतिल ेयस्ा लक्षणहरू िेखाउँि ैछन ्भन,े तत्ाल आकस्मिक 
चचककत्ा स्ाहार खोज्नुहोसः्

• श्ास-प्रश्ासमा कदिनाई हुने
• छातीमा दनरन्तर दुखाइ ्ा चाप हुने
• नयाँ दुद्धा हुने
• ओि ्ा अननुहार दनलो हुने
• उठन ्ा जागा रहन नसके्

*यो सब ैसम्ाद्त लक्षणहरूको सूची होइन। कृपया अन्य कनु न ैपदन 
लक्षणहरू गम्ीर भएमा ्ा तपाईंसँग सम्बदधित भएमा आफ्ो 
चचदकत्सकीय प्रिायकलाई कल गननुनुहोस।्

911 मा वा आफ्ो स्ानीय आकस्मिक सनुकवधालाई फोन गननुनुहोसः् 
तपाईं COVID-19 भएको ्ा हुन सके् कनु न ैव्यदतिको लादग स्ाहार 
खोज् ैहुननुहुन्छ भनी सञ्ालकलाई सूचचत गननुनुहोस।्
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तपाईं किरामी हुननुहुन्छ भन ेCOVID-19 को फैलावलाई रोक्नु होस्
पहँुचयोगय संस्करण: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

यकि तपाईं COVID-19बाट कबरामी हुनुहुन्छ वा तपाईंलाई COVID-19 भएको 
हुन सके् जस्ो लाग्छ भने, आफ्ो ख्ाल राख्न र आफ्ो घर तथा समुिायमा 
भएका अन्य माकनसहरूलाई सुरक्षित राख्नमा मद्दत गन्नको लाकग कनम्न 
िरणहरूको पालना गनु्नहोस।्

चिककत्कीय स्ाहार प्ाप्त गिदा बाहके घरम ैबस्हुोस।् 

• घरमा िस्नुहोस।्COVID-19 लागेका धेरैजसो 
मादनसहरूलाई सामान्य दबमारी हुन्छ र चचदकत्सकीय 
स्ाहार दबना घरम ैबसेर दनको हुन सक्छन।् 
चचदकत्सकीय स्ाहार प्राप्त गिदा बाहके आफ्ो घरबाट बादहर नजाननुहोस।् 
सा न्ुजदनक क्षेत्रहरूमा नजाननुहोस।्

• आफ्ो ख्ाल राख्नुहोस।् आराम गननुनुहोस ्र प्रशस् मात्रामा पानी दपउननुहोस।् 
आफूलाई सन्ो महशनुस हुन मद्दत गननुका लादग एससटादमनोफेन जस्ा 
ससधै खरीि गननु सदकन ेऔषचधहरूको से् न गननुनुहोस।्

• आफ्ो चचककत्कसँग सम्पकनु मा रहननुहोस।् तपाईंल ेचचदकत्सकीय स्ाहार 
ललननु भन्ा अचघ फोन गननुनुहोस।् तपाईंलाई श्ास फेननुमा समस्ा भएमा 
्ा अन्य कनु न ैआकसमिक चतेा्नीका संकेतहरू िलेखएमा ्ा तपाईंलाई 
आकसमिक स्थिचत हो जस्ो लागमेा दनसशचत रुपमा स्ाहार ललननुहोस।्

• सावनुजकनक यातायात, राइड-शेयर ्ा ट्ाक्ीहरूमा यात्रा नगननुनुहोस।्

आफूलाई आफ्ो घरका अन्य माकनस र 
जनावरहरूबाट अलग रहनुहोस।् 

• सम्भव भएसम्म, कवस्िष्ट कोठामा िस्नुहोस ्र आफ्ो 
घरका अन्य मादनस र जना्रहरूबाट टाढा रहननुहोस।् 
साथि,ै उपलब्ध भएमा, तपाईंल ेअलग बाथिरूम प्रयोग गननुनुपछनु। तपाईंलाई 
घरमा ्ा बादहर अन्य मादनस ्ा जना्रहरूको नसजक हुन आ्शयक परेमा, 
कपडाको कनु न ैमनुख छोप् ेसामग्ी लगाउननुहोस।्

 ɞ तपाईंसँग घरपालनु्ा जना्रहरू बार ेप्रश्नहरू भएमा COVID-19 
र जना्रहरू बार े्ेबसाइट हनेनुनुहोस:् https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID19animals

 ɞ थिप मागनुदनिदेशन धरे ैनस्जकसँग िसे् िस्ीमा िसे् माकनसहरूका लाकग 
उपलब्ध छ। (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-hj ncov/
daily-life-coping/living-in-close-quarters.html) र साझा गररएको 
घर (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/shared-housing/index.html)।

आफ्ा लषिणहरूको कनरीषिण गनु्नहोस।्
• COVID-19 का लक्षणहरूमा ज्वरो आउन,े खोकी 
लाग् ेर शवास फेननुमा समस्ा हुन ेजस्ा समावेि 
छन ्तर अन्य लक्षणहरू पकन उपस्स्त हुन सक्छन।्

• आफ्ो स्ास्थ्य सेवा प्रदायक र स्ानीय स्ास्थ्य कवभागको 
स्ाहार कनददेिनहरूको पालना गननुनुहोस।् तपाईंका ्थिानीय स्ास्थ्य 
अचधकारीहरूल ेतपाईंका लक्षणहरू जाँच् ेर जानकारी ररपोटनु गनदे बारेमा 
दनिदेशनहरू दिननुहुनेछ।

आफ्ो चिककत्कलाई भेटनुअचघ फोन गनु्नहोस।् 

• अगाकि फोन गननुनुहोस।् दनयदमत स्ाहारको लादग 
धेरैजसो चचदकत्सा भेटहरू ्थिदगत गररएका छन ््ा 
फोन ्ा टललमेदडससनद्ारा गररएका छन।्

• तपाईंको स्कगत गननु नसककन ेकनु न ैचचककत्ा 
एपोइन्टमेन्ट छ भन,े आफ्ो चचककत्कको काययालयमा फोन गननुनुहोस ्
र तपाईंलाई COVID-19 भएको छ ्ा हुन सक्छ भनी उहाँहरूलाई 
भन्नुहोस।्

यकि तपाईं कबरामी हुनुहुन्छ भन,े नाक र मुख ढाके् 
कपडा लगाउनुहोस।्
• अन्य व्यकति वा पाल्नु जनावरहरू सकहतका अन्य 
जनावरहरूको वररपरर तपाईं रहन ैपनदे स्स्चत 
भएमा तपाईंल ेआफ्ो नाक र मनुखमा कपडाको मनुख छोप् ेकेही लगाउननु 
पिनुछ (घरमा रहँिा समेत)।

• तपाईं एक् ैभएमा तपाईंल ेकपडाको कनु न ैमनुख छोप् ेलगाउननुपिदैन। 
तपाईंल े(श्ासप्रश्ासमा कदिनाइ हुन ेभएकोल)े कपडाको मनुख छोप् े
केही लगाउन सक्नु हुन् भन,े आफ्ो खोकी र हाचछिउँलाई कनु न ैअन्य 
तररकाल ेढाक्नु होस।् अन्य मादनसहरूबाट कम्ीमा 6 दफट (2 दमटर) 
टाढा रहन ेप्रयास गननुनुहोस।् यसल ेतपाईंको ्ररपरर भएका मादनसलाई 
सनुरसक्षत राख्नमा मद्दत गनदेछ।

• कपडाका मनुख छोप् ेकभररङहरू 2 ्षनु भन्ा मनुनीका भखनुरका बच्ाहरू, 
श्ास फेननु समस्ा भएका कोही, ्ा मद्दत दबना कभररङ हटाउन नसके् 
कनु न ैव्यदतिको माचथि राख्ननु हँुिैन।

नोट: COVID-19 को महामारीको अ्चधमा, स्ास्थ्य से्ा कमनुचारी र 
केही प्रथिम प्रचतदरिया जनाउन ेव्यदतिहरूको लादग चचदकत्सकीय स्रका 
फेसमास्कहरू आरसक्षत गररन्छ। तपाईंल ेएउटा रुमाल ्ा पट्ीको प्रयोग 
गरेर कपडाको मनुख छोप् ेबनाउन आ्शयक पननु सक्छ।



खोक्ा र हाचछिउँ गिदा ्छोप्ुहोस।्
• खोक्ा वा हाचछिउँ गदया आफ्ो मनुख र नाकलाई 

दटस्नुल ेछोप्नुहोस।्

• प्रयोग गररएका कटस्नुहरू फोहोर फाल् ेभाँडामा 
फाल्नुहोस।्

• तनुरून् ैआफ्ा हातहरूलाई कम्ीमा 20 सेकेणडसम्म साबनुन र पानील े
धनुननुहोस।् साबनुन र पानी उपलब्ध नभएमा, कम्ीमा 60% अल्ोहल 
समा्ेश भएको अल्ोहलमा आधाररत ह्ाणड स्ादनटाइजरल ेआफ्ा 
हातहरू सफा गननुनुहोस।्

आफ्ा हातहरूलाई बारम्ार सफा गनु्नहोस।्
• आफ्ा हातहरूलाई कम्ीमा 20 सेकेणिसम्म 
पटक-पटक साबनुन र पानील ेधनुननुहोस।् यो द्शेषगरी 
तपाईंको नाक पनुछेपसछ, खोकेपसछ ्ा हाचछिउँ 
गरेपसछ; शौचालय गएपसछ र खाना खाननु ्ा बनाउननु 
अचघ महत्त्वपूणनु हुन्छ।

• सािनुन र पानी उपलब्ध नभएको अवस्ामा ह्ाणड सेदनटाइजरको प्रयोग 
गननुनुहोस।् कम्ीमा 60% अल्ोहल भएको अल्ोहलमा आधाररत ह्ाणड 
स्ादनटाइजरको प्रयोग गरेर आफ्ा हातका सब ैसतहहरूलाई चतनीहरू 
सनुख्ा नहँुिासम्म एकसाथि दमच्नुहोस।्

• कविेषगरी तपाईंका हातहरू देखखन ेगरी फोहोर भएमा, साबनुन र पानी 
उतृ्ष्ट द्कल्प हुन्छ।

• नधोएका हातहरूल ेआफ्ा आँखाहरू, नाक र मनुख नछनु ननुहोस।्

व्यकतिगत घरायसी सामग्ीहरू साझा नगनु्नहोस।्
• आफ्ो घरमा भएका अन्य माकनससँग भाँिा, कपउन े
कगलास, खान ेभाँिा, रुमालहरू वा किस्रा साझा 
नगननुनुहोस।्

• यी वस्नुहरूलाई सािनुन र पानी प्रयोग गरेपस्छ वा 
भाँिा धनुन ेमेस्सनमा राखेर चतनीहरूलाई राम्ररी धनुननुहोस।्

हरेक किन सब ै"धेर-ै्ुछन"े सतहहरू सफा गनु्नहोस।्
• तपाईंको "किरामी कोठा" र िा्रूममा भएका 
धरे ैछनु न ेसतहहरूलाई सफा गररे दकटाणनुरदहत 
बनाउननुहोस।् तपाईंको सनुत् ेकोिा र बाथिरूम बाहके 
अन्य सामान्य कोिाहरूको सतहहरू अन्य कोही 
व्यदतिलाई सफा गननु र दकटाणनुरदहत बनाउन दिननुहोस।्

• स्ाहारकतया वा अन्य व्यकतिल ेकिरामी व्यकतिको सनुत् ेकोठा वा िा्रूम 
सफा गननु र ककटाणनुरकहत िनाउन आ्शयक परेमा, उहाँहरूल ेआ्शय 
भएको आधार अननुसार उति काम गननुनुपछनु। दबरामी व्यदतिल ेबाथिरूम 
प्रयोग गररसकेपसछ स्ाहारकतदा/अन्य व्यदतिल ेकपडाको फेस कभररङ 
लगाउननुपछनु र सम्् भएसम्मको धेर ैसमय प्रतीक्षा गननुनुपछनु।

धेरै छनु ने सतहहरूमा फोन, ररमोट कन्ट्ोलहरू, काउन्टरहरू, टेबलटपहरू, 
ढोकाका चनुक्कलहरू, बाथिरूम दफक्र, शौचालयहरू, कीबोडनुहरू,  
ट्ाब्ेटहरू र बेडसाइड टेबलहरू समा्ेश हुन्छन।्

• रगत, कदसा वा िरीरका तरल पदा न्ुहरू लागेका क्षेत्रहरू सफा गरेर 
ककटाणनुरकहत िनाउननुहोस।्

• घरेलनु कलिनरहरू र कीटाणनुरकहत िनाउन ेऔषचधहरूको प्रयोग गननुनुहोस।् 
कनु न ैिाउँ ्ा ्स्नु फोहर छ भन ेचतनीहरूलाई साबनुन र पानी ्ा अन्य सफनु ल े
सफा गननुनुहोस।् त्यसपसछ घरेलनु संरिमण रदहत औषचध प्रयोग गननुनुहोस।्

 ɞ उत्ािनको सनुरसक्षत र प्रभा्कारी प्रयोग सनुदनसशचत गननु लेबलमा 
भएका दनिदेशनहरूको दनसशचत रूपमा पालना गननुनुहोस।् धेरैजसो 
उत्ािनहरूल ेदकटाणनुहरू मछनुन ्भनी सनुदनसशचत गननु धेर ैदमनेटसम्म 
सतहलाई चचसो राख्न ससफाररस गछनुन।् धेरैजसोल ेपञ्ाहरू लगाउन ेर 
उत्ािन प्रयोग गनदे अ्चधमा तपाईंसँग राम्ो भेदन्टलेसन छ ्ा छैन भनी 
दनसशचत गनदे जस्ा सा्धानीहरू अपनाउन पदन ससफाररस गछनुन।्

 ɞ धेरैजसो EPA-ितदा गररएका घरेलनु कीटाणनुरदहत बनाउन ेऔषचधहरू 
प्रभा्कारी हुननुपछनु।

तपाईंलाई कनक््ित वा सम्ाकवत रुपमा COVID-19 
भए प्िात तपाईं अन्य व्यकतिहरूको वररपरर 
ककहल ेरहन सकु्हुन्छ
तपाईं अन्य व्यदतिहरूको ्ररपरर कदहल ेरहन सक्नु हुन्छ 
(गहृ आइसोलेसन समाप्त) भन् ेकनु रा द्चभन् अ््थिाहरूका 
लादग द्चभन् कारकहरूमा दनभनुर रहन्छ।

• मलाई COVID-19 भएको च्यो भन् ेलागछ वा ्ाहा छ र मलाई लक्षणहरू 
देखखएको छ

 ɞ तपाईं दनम्न भएपसछ अन्य व्यदतिहरूसँग रहन सक्नु हुन्छ

 § 3 दिनसम्म ज्वरो नआएमा 

र

 § लक्षणहरूमा सनुधार भएमा 

र

 § पदहलो पटक लक्षणहरू िेखा परेको 10 दिन भए पशचात

 ɞ तपाईंको स्ास्थ्य स्ाहार प्रिायकको सनुझा् र परीक्षणको 
उपलब्धतामा आधाररत रहरे, तपाईंलाई अझ ैपदन COVID-19 लागकेो 
छ/छैन भनी हनेनु तपाईंको परीक्षण हुन सक्छ। तपाईंको परीक्षण हुन्छ 
भन,े तपाईंलाई ज्वरो नआउँिा, लक्षणहरू सनुधार हँुिा र तपाईंल ेकम्ीमा 
24 घणटाको अन्तरालमा लगातार दुई्टा नगेदेटभ परीक्षण नचतजाहरू 
प्राप्त गर ेपसछ तपाईं अन्य व्यदतिहरूको ्ररपरर रहन सक्नु हुन्छ।

• मलाई COVID-19 को परीक्षणमा पोजेकटभ देखखएको छ तर कनु न ै
लक्षणहरू छैनन्

 ɞ तपाईंलाई लक्षणहरू निेलखन जारी रहन्छ भन,े अन्य व्यदतिहरूसँग 
तपाईं त्यस बेलामा रहन सक्नु  हुन्छ जब: 

 § परीक्षण गरेको 10 दिन दबचतसकेको हुन्छ

 ɞ तपाईंको स्ास्थ्य स्ाहार प्रिायकको सनुझा् र परीक्षणको 
उपलब्धतामा आधाररत रहरे, तपाईंलाई अझ ैपदन COVID-19 लागेको 
छ/छैन भनी हनेनु तपाईंको परीक्षण हुन सक्छ। तपाईंको परीक्षण हुन्छ 
भन,े तपाईंल ेकम्ीमा 24 घणटाको अन्तरालमा लगातार दुई्टा 
नेगेदटभ परीक्षण नचतजाहरू प्राप्त गर ेपसछ अन्य व्यदतिहरूसँग रहन 
सक्नु हुन्छ।

 ɞ परीक्षण पोजेदटभ आएपसछ तपाईंमा लक्षणहरू द्कास हुन्छन ्भन,े 
''मलाई COVID-19 भएको चथियो भन् ेलागछ ्ा थिाहा छ र मलाई 
लक्षणहरू िेलखएको छ'' को लादग माचथिको मागनुिशनुन पालना गननुनुहोस।्
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