
सकेसम्म विरामी 
मानिसहरूको िनिक
 ििािुहोस् ।

यवि तपाईं विरामी हुनुहुन्छ भने 
घरमै बसु्होस् ।

आफननो आँखा, नाक र  
मुखमा न्ुछनुहनोस्

तपाईलें COVID-19 को बारेमा

के िान्न िरुरी छ कोरोना भाइरस

COVID-19 (कनोरनोना भाइरस रनोग 2019) ननोबेल (नयाँ) कनोरनोना 
भाइरसले गिादा लागे् एक श्ासप्रश्ाससँग सम्बन्धित विमारी हनो जुन एक 
व्यन्तिबाट अकको व्यन्तिमा सनदा सक्छ ।

लक्षणहरू

सुरनक्षत रहिुहोस् ।

खोक्ा वा हाछुुँ गरादा पाखुरा 
िा वभत्ी कुवहननोले ्छनोपु्हनोस् - 
हातले हनोइन। 

कम्ीमा पवन 20 सेकेन्डसम्म 
साबुन पानीले बारम्बार हात 
धुिुहनोस् । यवि तपाईंसँग 
साबुन पानी ्ैछन भने, कम्ीमा 
पवन 60% अल्नोहल 
रहेकनो अल्नोहलबाट बनेकनो 
स्ावनटाइजर प्रयनोग गनुदाहनोस् । 

ज्वरो खोकी  सास फेिदा 
गाह्ो हुिे

COVID-19 कनो लक्षणहरूमा ज्वरनो आउने, खनोकी लागे्, सासकनो कमी हुने 
र सास फेनदा गाह्नो हुने प्छदा न् । संक्रवमत भएकनो 2-14 विनवभत्मा लक्षणहरू 
विकवसत हुन्छन् । COVID-19 भएका धेरैजसनो मावनसहरूमा हल्ा विमारी 
िेन्खन्छ जसकनो लावग अस्पतालमा भनादा हुनु पिदैन, तर विमारीकनो उच्च 
जनोन्खममा रहेका केही मावनसहरूमा थप मेविकल जवटलताहरू िेन्खन 
सक्छ । 

यनो भाइरस  संक्रवमत व्यन्तिले खनोक्ा िा हान्छियँु गिादा 
वनस्कने श्ासप्रश्ास सम्बधिी थनोपाहरूबाट विशेषगरी ती 
व्यन्तिहरूमा फैलन्छ भने् मावनएकनो ्छ जनो एकअकादासँग 
नवजककनो सम्पकदा मा (झनै्ड 6 वफट वभत्मा) हुन्छन् ।

COVID-19 बाट आफूलाई जनोगाउन, तपाईंले फु् 
जस्ा अन्य विमारी रनोकथाम गनदाकनो लावग पालना 
गनुदापनने जसै् चरणहरू पालना गनुदाप्छदा :

तपाई ंअरुलाई सुरनक्षत 
राख्न सहयोग गिदा 
सकु्हुनछ ।
यवि तपाईं COVID-19 फैवलरहेकनो ररपनोटदा गररएकनो के्षत्मा 
बसु्हुन्छ िा सनो के्षत्मा जाँिै हुनुहुन्छ भने “सामावजक िूरी” कनो अभ्ास गनादाले मद्दत 
गनदा सक्छ । सामानिक रूरी कायम गिादाले मानिसहरू बीचको भौनतक रूरी 
बढाइरहेको छ जसले विमारी फैलनबाट रनोक्छ (कम्ीमा पवन 6 वफट)। 

यसकनो अथदा COVID-19 कनो सम्पकदा मा आउनबाट बच्न र अरुमा फैलाउनबाट रनोक्न 
हामीले केही समयका लावग आफननो वनयवमत आचरणहरू पररितदान गनुदाप्छदा  । 
• मावनसहरूकनो ठूलनो समूहमा नजाने
• आिश्यक परेकनो बेलामा मातै् बावहर जाने
• सम्भि भएसम्म घरबाटै काम गनने

यस्ा किमहरूले घरहरू र समुिायहरूकनो बीचमा भाइरस फैलन कम गनदा मद्दत गनदा 
सक्छ र िृद्ध मावनसहरू र कमजनोर रनोग प्रवतरनोधात्मक प्रणाली भएका मावनसहरू जस्ा 
गम्भीर विमारीकनो उच्च जनोन्खममा भएका मावनसहरूलाई बचाउँ्छ ।
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थप िानु्नहोस् । िािकारी प्ाप्त गरररहिुहोस् ।
COVID-19 बारेकनो तथ्यहरू थाहा पाउनाले तपाईंलाई सुरवक्षत राख्नमा सहयनोग गनदा सक्छ । सबैभन्ा सही जानकारी प्राप्त गनदा र थप जान्का 
लावग, यहाँ जानुहनोस्:
• www.cdc.gov/coronavirus
• www.coronavirus.ohio.gov
• www.columbus.gov/coronavirus
• https://covid-19.myfcph.org 

केही मानिसहरू COVID-19 को उच्च िोखखममा छि् ।
भाइरस फैवलएकनो समुिायमा बसे् िा हालैमा त्यस्नो ठाउँबाट यात्ा गरेर आएका मावनसहरू, िा COVID-19 संक्रमण भएकनो पुवटि भएकनो 
मावनससँग नवजककनो सम्पकदा मा आएका मावनसहरू COVID-19 कनो उच्च जनोन्खममा हुन्छन् ।  

COVID-19 बाट गम्भीर विमारी हुनसके्न उच्च जनोन्खममा रहेका मावनसहरूमा वनम्न प्छदा न्:
• 60 िषदा िा बढी उमेर भएका मावनसहरू । 
• मुटु रनोग, फनोक्नोकनो रनोग िा मधुमेह लगायतका िीघदारनोग लागेका मावनसहरू ।
• कमजनोर रनोग प्रवतरनोधात्मक प्रणाली भएका मावनसहरू ।
• गभदािती मवहलाहरू

यिी तपाईं मावथका कुनै िगदामा पनुदाहुन्छ भने, COVID-19 कनो लावग आफननो स्ास्थ्य जनोन्खम पवहचान गनदा र लक्षण कसरी व्यिसथापन 
गनने भने् बारेमा आफननो स्ास्थ्य हेरचाह प्रिायकसँग यनोजना वलएर आउनुहनोस् । यवि तपाईंमा लक्षणहरू िेन्खएमा तुरुनै् आफननो 
िाक्टरलाई सम्पकदा  गनुदाहनोस् ।

यनर तपाईलंाई आफू नवरारी छु भने्न लाग्ो भिे के गिुदापछदा  भिेर िानु्नहोस ्।
यनर मलाई नवरामी भएको महसुस भयो भिे मैले के गिने?
यवि तपाईंलाई विरामी भएकनो महसुस भएकनो ्छ र तपाईंलाई आफू 
COVID-19 कनो सम्पकदा मा आएँ बह्ने् लागेकनो ्छ भने अस्पताल जानुभन्ा 
पवहले आफननो लक्षणहरूकनो बारेमा ्छलफल गनदा स्ास्थ्य हेरचाह प्रिायकलाई 
कल गनुदाहनोस् । तपाईंकनो हेरचाह प्रिायकले हेरचाहकनो लावग त्यसपव्छका 
चरणहरू तय गनुदाहुने्छ । यस बीचमा, तपाईंले विमारी फैलनबाट रनोक्न सके्न 
चरणहरू पालना गनदा जारी राख्नप्छदा  र अन्य व्यन्तिकनो सम्पकदा मा जानुहँुिैन ।

यवि तपाईंसँग हेरचाह प्रिायक ्ैछन भने, कृपया हेरचाहकनो लावग संसाधनहरूसँग 
जनोविन आफननो सथानीय स्ास्थ्य हेरचाह विभागमा कल गनुदाहनोस् । 
• Columbus र Worthington का बावसन्ाहरूका लावग: कनोलम्बस 

जनस्ास्थ्य (Columbus Public Health)* – (614) 645-1519 
• Bexley, Canal Winchester, Dublin, Gahanna, Grandview 

Heights, Grove City, Groveport, Hilliard, New Albany, 
Pickerington, Reynoldsburg, Upper Arlington र Westerville 
का बावसन्ाहरूका लावग: फ्यांकवलन काउन्ी जनस्ास्थ्य (Franklin 
County Public Health) – (614) 525-3160

*कृपया याि गनुदाहनोस्: कनोलम्बस जनस्ास्थ्यले जचाउन आउने 
व्यन्तिहरूसँग नागररकताकनो कागजात मागै्न । 

COVID-19 को लानग कसरी परीक्षण गराउिे?
केिल स्ास्थ्य हेरचाह प्रिायकले मातै् COVID-19 भए नभएकनो 
लक्षणहरूकनो मूलांकन गनदा सकु्नहुन्छ र परीक्षणकनो आिेश विन सकु्नहुन्छ 
। 

यनर मलाई COVID-19 भएको पुनटि भयो भिे मैले के गिने?
तपाईंका लक्षणहरूकनो कसरी उपचार गनने भने् बारेमा तपाईंकनो 
हेरचाह प्रिायकले तपाईंलाई जानकारी विनुहुने्छ । हेरचाहका 
वनिनेशनहरू पालना गनुदाकनो साथै, तपाईंले यनो समयमा आफूलाई  
स्-अलग गनुदाप्छदा  - सु्कल, काम, िा ठूलनो समूहमा मावनस हुने अन्य 
ठाउँमा नजानुहनोस् । अलग रहनाले विरामी मावनसहरूलाई संक्रमण 
फैलन सके्न जनोन्खम भएका विमारी नभएका मावनसहरूबाट टाढा 
राख््छ । यस समयमा, तपाईं वचवकत्ा हेरचाहकनो लावग बावहर जान 
बाहेक अरुबेला घरमै (्ुछटै् बेिरुममा र ्ुछटै् शौचालय प्रयनोग गरेर) 
बसु्प्छदा , आफननो घरकनो अन्य मावनसहरू र जनािरहरूबाट ्ुछटै् 
रहनुप्छदा , एउटै व्यन्तिगत सामग्ीहरू प्रयनोग गनुदा हँुिैन, आफननो 
लक्षणहरूकनो वनगरानी गनुदाप्छदा  र विमारी झन् खराब भएमा िा तपाईं 
अलग हुन (आइसनोलेसन) अन्त्य गनुदापूिदा  
आफननो प्रिायकलाई कल गनुदाप्छदा  । 

लक्षण निेन्खएका तपाईंकनो पररिार िा घरका सिस्हरूले सेल्फ-
क्ारेन्ाइनमा बसु्प्छदा  । क्ारेन्ाइनले सम्भावित फैलािट रनोक्नका 
लावग विमारी भएकनो मावनएका व्यन्तिहरूबाट संक्रमण नभएका 
अरु व्यन्तिहरूलाई अलग ग्छदा  ।  यस समयमा, तपाईंकनो पररिार 
वचवकत्कीय हेरचाह प्राप्त गनदाकनो लावग बाहेक घरमै बसु्प्छदा , तपाईं 
अलग (आइसनोलेट) भएकनो बेलामा तपाईंबाट आफूलाई अलग गनुदाप्छदा , 
सबै “धेरै ्छनोइने” सतहहरू सफा गनुदाप्छदा , आफूलाई लक्षण िेन्खएकनो 
्छ वक भनेर वनगरानी राख्नप्छदा , र यवि उनीहरूलाई ज्वरनो आयनो 
िा अन्य श्ासप्रश्ास सम्बधिी लक्षण िेन्खयनो भने वचवकत्ा सहयनोग 
खनोज्नुप्छदा  । 

तपाईंले COVID-19 (कनोरनोना भाइरस) कनो बारेमा के जान् आिश्यक ्छ? पृष्ठ 2 कनो 2
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