COVID-19 परीक्षणको नतिजा पर्खंदै हुनुहुन्छ ?
11/16/2020 मा संशोधिि
आज तपाईको
ं COVID-19 को परीक्षण गररएको थियो । तपाईको
ं नथतजा आउन के ही थिन लाग्न सक्नेछ । आजको परीक्षणको नथतजाले तपाईलाई
ं तपाई ंआज सङ्क्रथित वा
थिरािी हुनुहुन्छ थक हुनुहुन्न भनेर िताउनेछ । भथवष्यिा तपाईको
ं परीक्षणको नथतजा पोथजथिभ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

तपाईलें नततजाका लाति पर्खदै िदाख:
•

•

यथि तपाईिां COVID-19 का लक्षणहरू िेथिएको, तपाई ंCOVID-19 सङ्क्रथित कसैसँग थनकि सम्पकक िा आउनुभएको वा तपाईलाई परीक्षणका लाथग थसफाररस
गररएको कारणले गिाक तपाईको
ं परीक्षण भइरहेको हो भने तपाईलें तिरामी भएको महसुस निरेको भएतापतन घरमै िस्नुहोस् र सार्खजतनक रूपमा िातहर
नतनतस्कनुहोस् । घरिै िस्िा त्यसले COVID-19 लाई फै लनिाि रोक्नेछ ।
यथि तपाईलाई
ं स्वास््य सेवा प्रिायकिाि जाँच गराउन आवश्यक छ भने पथहले उनीहरूलाई फोन गनुकहोस् र तपाईको
ं COVID-19 को परीक्षण गररएको र तपाईलें
नथतजा पथिकरहनुभएको कुरा िताउनुहोस् ।

यतद तपाईको
ं परीक्षणको नततजा पोतजतिभ आयो भने तुरुन्तै यी कुराहरू िनखहु ोस:्
•
•

•
•

घरमै िस्नुहोस् र तपाईसँं ग िस्ने िाथनसहरू लगायत अरू िाथनसहरूिाि िाढै रहनुहोस् ।
तपाईको
ं तनकि सम्पकख मा आउने मातनसहरूको नाम र फोन नम्िरहरूको सूची िनाउनुहोस् । थनकि सम्पकक भनेको त्यस्ता िाथनस हुन् जो तपाई ंसङ्क्रािक हुिँ ा
24-घण्िाको अवथििा जम्िा 15 थिनेि वा सोभन्िा िढी सियसम्ि तपाईिाि
ं 6 थफिको िरू ीथभत्र थिए । तपाईको
ं सङ्क्रािक अवथि लक्षणहरू सुरू हुनुभन्िा िईु थिन
अथघिेथि सरू
हु
न्
छ
वा
तपाई
िा
लक्षणहरू
िे
थ
िएको
छै
न
भने
परीक्षण
गररएको
थिथतभन्िा
ि
ई
थिन
अथघिे
थ
ि
सरुु हुन्छ ।
ु
ु
ं
स्वास््य थवभागले तपाईलाई
ं फोन गिाक यो जानकारी िाग्नेछन् र तपाईको
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सम्पकक नगनक सक्छ, त्यसैले यथि तपाईलें चाहनुहुन्छ भने तपाईलें आफ्ना नथजकका सम्पकक हरूलाई
ु
ं
आफै ँ सम्पकक गनुकहोस् । तपाईका
ं थनकि सम्पकक हरू क्वारे न्िाइनिा िस्नुपछक (14 थिनसम्ि घरथभत्र र अरू िाथनसहरूिाि िाढै रहनुपछ् क ) र उनीहरूले जाँच गराउने िारे िा
थवचार गनुकपछक ।
आर्श्यक परेमा आफ्ना कुनै पथन लक्षणहरूको हेरचाह र उपचारका िारे िा कुरा गनक आफ्नो स्र्ास््य सेर्ा प्रदायकलाई सम्पकख िनखहु ोस् ।
यतद तपाईलाई
ं स्र्ास््य तर्भािले फोन िर्यो भने फोनको जर्ाफ तदनुहोस् । फोन गने िाथनसले तपाईलाई
ं िहत्त्वपूणक जानकारी थिनेछन् । यथि तपाईलें फोनको
जवाफ थिन छुिाउनु भयो भने तपाईलें हािीलाई 802-863-7240 िा फोन गनक सक्नुहुनेछ ।

यतद तपाईको
ं परीक्षणको नततजा नेिेतिभ आयो र यात्रा िरेको र्ा COVID-19 को सङ्क्रमणको पतु ि भएको मातनससँिको तनकि
सम्पकख को कारणले िदाख तपाई ं क्र्ारेन्िाइनमा हुनहु ुन्छ रः
•

तपाई ंक्वारे न्िाइनिा िसेको थिथतले 7 तदनमा वा त्यसपथछ तपाईको
ं परीक्षण गररएको थियो र तपाईिां कुनै पथन लक्षणहरू िेथिएको छै न भने तपाईलें क्र्ारेन्िाइनमा
िस्न िन्द िनख सक्नुहुनेछ ।

र्ा
•

तपाई ंक्वारे न्िाइनिा िसेिेथि 7 तदनभन्दा अिाति तपाईको
ं परीक्षण गररएको थियो भने 7 थिनिा वा त्यसपथछ तपाईको
ं परीक्षणको नेगेथिभ नथतजा नआएसम्ि वा 14थिने क्वारे न्िाइनको िाँकी सिय क्र्ारेन्िाइनमै िस्नहु ोस् ।

यतद तपाईको
ं परीक्षणको नततजा नेिेतिभ आयो र यात्रा िरेको र्ा COVID-19 को सङ्क्रमणको पतु ि भएको मातनससँिको तनकि
सम्पकख को कारणले िदाख तपाई ं क्र्ारेन्िाइनमा हुनुहुन्न भने:
•
•

िास्क लगाउने, हात िुने र सािाथजक िरू ी कायि राख्ने जस्ता रोकिाििल
ू क कायकहरू गनक जारी राख्नुहोस् ।
यथि तपाई ंCOVID-19 िाहेक अरू कुनै रोगले थिरािी हुनुहुन्छ भने लक्षणहरूिा सुिार नआउँिासम्ि घरिै िस्नुहोस् ।

COVID-19 सम्िन्धी थप जानकारीका लाति यहाँ जानुहोस:् www.healthvermont.gov/COVID-19
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यदि तपाई ंCOVID-19 सङ्क्रमण पुदि भएका व्यदिको
दिकट सम्पकक मा आएको व्यदि हुिुहुन्छ भिे के गिे
यो जानकारी COVID-19 सङ्क्रधित कसैसँग धनकट सम्पकक िा रहेका िाधनसहरूका लाधग हो । धनकट सम्पकक को अर्क व्यधि सङ्क्रािक रहेको बेलािा 24घन्टाको अवधििा छ धिट वा दईु धिटरधित्रको दरू ीिा 15 धिनेट वा सोिन्दा बढी सियको लाधग रहनु हो । सङ्क्रािक अवधि कुनै पधन लक्षणहरू देधिन
र्ालेको धदनिन्दा दईु धदन अधघदेधि (वा यधद तपाईिां कुनै लक्षणहरू देिा परे को धर्एन िने तपाईलें परीक्षण गराउनिु एको धदनिन्दा दईु धदन पधहलेदधे ि)
सरुु हुन्छ र तपाई ंधनको निएसम्ि जारी रहन्छ । धनकट सम्पकक को अर्क उही धित्री (इण्डोर) वातावरणिा 15 धिनेट िन्दा कि सियको लाधग छ धिट वा दईु
धिटर टाढा रहन,ु नधजकबाट धहँड्नु वा एकै कोठािा छोटो सियको लाधग रहनु होइन । स्वास््यकिीहरू: कृ पया यो हेनकहु ोस् “COVID-19: यधद तपाई ं
स्वास््यकिी हुनहु ुन्छ िने के गने” ।
दिकट सम्पकक का उिाहरणहरू
तपाई ंएकै घरिा बस्नुहुन्छ
तपाई ंघधनष्ठ सार्ी हुनुहुन्छ
तपाईलें ती व्यधि सङ्क्रािक रहँदा सँगै एकै कारिा सवारी गनकिु एको
धर्यो

दिकट सम्पकक िहुिे उिाहरणहरू
तपाई ंधतनका धकराना पसलका क्याधसयर हुनहु ुन््यो
तपाई ंती व्यधिलाई औषधि धदने ििाकधसष्ट हुनुहुन्छ
तपाई ंपसलिा ती व्यधिको अगाधड पङ्क्धििा उधिने व्यधि
हुनहु ुन््यो

घरमै क्वारेन्टाइिमा बस्िुहोस् र 14 दििसम्म लक्षणहरू िेदिए-ििेदिएको हेिकहु ोस:्
 धदन 0 त्यो धदन हो जनु धदन तपाई ंती व्यधिसँग अधन्ति पटक सम्पकक िा हुनुहुन््यो ।
 हल्का नै िए पधन, िोकी लाग्ने, सास िुल्ने वा सास िे नक गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, काम्ने, र्रर्र काि छुट्ने, र्कान लाग्ने, िांसपेशी दख्ु ने वा
शरीर दख्ु ने, टाउको दख्ु ने, घाँटी दख्ु ने, ििकरैदधे ि स्वाद वा गन्ि र्ाहा पाउन छोडेको, नाक बन्द हुने वा नाकबाट पानी बग्ने, वाकवाकी लाग्ने वा
बान्ता हुने वा पिाला लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देधिन्छन् धक िनेर ख्याल गनकहु ोस् ।
 धिधकत्सा सेवा धलनपु रे िा बाहेक घरबाट बाधहर नधनधस्कनहु ोस् । यधद तपाई ंघर बाधहर धनस्कनपु ने िएिा कपडाको िास्क लगाउनहु ोस् ।
 स्वास््य सेवा प्रदायक वा आकधस्िक धविागिा जानअ
ु धघ िोन गरे र जानकारी गराउनहु ोस् ।
 सम्िव िएिा आफ्नो घरको एक धनधित कोठािा बस्नहु ोस् र छुट्टै शौिालय प्रयोग गनकहु ोस् ।
 हरसिय आफ्नो घरका अरूहरूबाट कम्तीिा पधन छ धिट वा दईु धिटरको दरू ीिा रहनहु ोस् । तपाईलाई
ं सास िे नक सिस्या िएिा बाहेक अन्य
िाधनसहरूसँग एकै कोठािा हुनहु न्ु छ िने कपडाको िास्क लगाउनहु ोस् । घरायसी सािानहरूलाई साझा रूपिा प्रयोग नगनकहु ोस् ।
 अरूहरूसँग सम्पकक िा रधहरहनुहोस् - सार्ीिाइ र पररवारजनसँग कुराकानी गनक प्रधवधिको प्रयोग गनकहु ोस् ।
यधद 14 धदनपधछ पधन तपाईिां कुनै पधन लक्षण देधिएन िने तपाई ंक्वारे न्टाइन बस्न रोक्न सक्नहु ुनेछ । तपाईलाई
ं काििा िकक नको लाधग तपाईको
ं
रोजगारदाताले COVID-19 को परीक्षणको नेगेधटि नधतजा वा स्वास््य धविागको पत्रिध्ये कुनै पधन िाग्न आवश्यक पदैन । स्वास््य धविागले तपाई ं
काििा िकक न सक्ने कुरा इङ्क्धगत गररएको पत्र उपलब्ि गराउँदनै ।
िैदिक सरसफाइ गिे र धुिे:
 आफ्नो घरका सतहहरूलाई सिा गरे र धनिकलीकरण गनकहु ोस् । यधद तपाई ंछुट्टै कोठािा बस्दै हुनहु ुन्छ र छुट्टै शौिालय प्रयोग गदै हुनुहुन्छ िने
धतनीहरूलाई आिैं सिा गनकहु ोस् । घरका अन्य क्षेत्रहरू अरू कसैलाई सिा गनक लगाउनहु ोस् ।
 िाँडाकँु डा लगायत घरका सािानहरू प्रयोग गररसके पधछ राम्रोसँग िनु ुहोस् ।
 आफ्नो हातहरूलाई बारम्बार कम्तीिा पधन 20 सेकेन्डसम्ि साबनु र पानीले िनु हु ोस् । साबनु र पानी उपलब्ि निएिा अल्कोहल धिसाइएको
ह्याण्ड सेधनटाइजर प्रयोग गनकहु ोस् ।
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यदि कुिै बेला तपाईमा
ं लक्षणहरू िेदिि थाल्यो भिे:
 तपाईको
ं स्वास््य िल्ू याङ्क्कन गनकपु ने-नपने बारे िा र्ाहा पाउनका लाधग िोन गरी आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सम्पकक गनकहु ोस् । तपाई ं
COVID-19 सङ्क्रिण पधु ष्ट िएका कुनै व्यधिको धनकट सम्पकक िा आएको हुनाले नोिेल कोरोनािाइरसको लाधग घरिै क्वारे न्टाइनिा बस्दै
गरे को हुनुहुन्छ िनी उनीहरूलाई र्ाहा धदनहु ोस् ।
 यधद तपाईलाई
ं धिधकत्सकीय आकधस्िकता िएिा 9-1-1 िा िोन गनकहु ोस् वा अस्पताल जानहु ोस् ।
 यधद तपाईको
ं कुनै सेवा प्रदायक छै नन् िने आफ्नो क्षेत्रको कुनै धक्लधनकसँग जोधडनका लाधग 2-1-1 िा िोन गनकहु ोस् ।
 हल्का धबरािी िएका िाधनसहरूले घरिै आफ्नो लक्षणहरूलाइ उपिार गनक सक्छन्ः् िेरै आराि गनकहु ोस,् प्रशस्त तरल पदार्क धपउनहु ोस् र यधद
आवश्यक परे िा ज्वरो कि गने औषधि िानहु ोस् ।
कुि बेला तुरुन्तै दिदकत्सा सेवा दलिे:
यधद तपाईलाई
ं सास िे नक गाह्रो िइरहेको छ, छाती दधु िरहेको छ, धदग्रधित िहससु िइरहेको छ वा तपाईको
ं ओठ, धगजा, अनहु ार, आँिा वररपरर वा नङ्किा
रङ्क पररवतकन िइरहेको छ िने तरुु न्तै धिधकत्सा सेवा धलनहु ोस् । तपाईलें धिधकत्सा सेवाको लाधग िोन गदाक, सेवा प्रदायक वा 911 लाई तपाई ंCOVID-19
सङ्क्रिण िएको कसैसँग धनकट सम्पकक िा रहेको हुनाले घरिै क्वारे न्टाइनिा बधसरहनिु एको कुरा बताउनुहोस् ।
आइसोलेसि र क्वारेन्टाइि बीिमा दभन्िता
सेल्फ-आइसोलेसि
कसका
COVID-19 का लक्षणहरू देधिएका िाधनसहरू
लाधग ?
 अस्पतालिा िनाक हुने गरी धबरािी निएका COVID-19
सङ्क्रधित िाधनसहरूका लाधग, वा
कधत
सियको
लाधग ?

 परीक्षण नधतजाको लाधग पधिकरहेका िाधनसहरूका लाधग
धनको नहुदँ ासम्ि, जनु (तपाईलें आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकबाट
िरक धनदेशनहरू प्राप्त गरे को अवस्र्ािा बाहेक) यी तीनै कुराहरू
िएपधछ िएको िाधनन्छ्ः
1. ज्वरो कि औषधिको प्रयोगधबना नै ज्वरो नआएको 24
घण्टा िएको छ, र
2. अन्य लक्षणहरूिा सिु ार िएको छ, र
3. तपाईिां पधहलो पटक लक्षण देिा परे को धदनदेधि
कम्तीिा पधन 10 धदन धबधतसके को छ ।
वा यधद तपाईको
ं परीक्षण गराउँदा तपाईिां कुनै लक्षण देधिएको
धर्एन िने पधहलो पटक पोधजधटि नधतजा आएको धदनदेधि 10
धदन धबधतसके को छ र तपाईिां कुनै लक्षण देिा परे को छै न िने
धनको िएको िाधनन्छ ।

सेल्फ-क्वारेन्टाइि
COVID-19 को कुनै पधन लक्षण नदेधिएका िाधनसहरू
 COVID-19 सङ्क्रधित िाधनसहरूको धनकट सम्पकक िा
आएका िाधनसहरू
सम्िाधवत सम्पकक को अधन्ति धिधतबाट 14 धदनसम्ि । सम्पकक िएको
धदनलाई धदन 0 िानेर गणना गररन्छ ।

यधद तपाईिां कुनै पधन लक्षण देधिएको छै न िने क्वारे न्टाइनिा रहेको
अवधििा तपाईसँं ग परीक्षण गराउने धवकल्प हुन्छ । 7 धदनिा वा
त्यसपधछ, तपाईलें आफ्नो सेवा प्रदायक वा पप-अप (जाने धबधिकै
गररने) परीक्षण स्र्लिािक त परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो
नधतजा प्राप्त निएसम्ि क्वारे न्टाइनिा रहनुहोस् । यधद नधतजा नेगेधटि
आयो र तपाईिां अझै पधन कुनै लक्षण देधिएको छै न िने तपाई ं
क्वारे न्टाइनबाट बाधहर धनस्कन सक्नुहुन्छ । तपाईको
ं नधतजा तयार
िएपधछ तपाईलाई
ं स्वास््य धविागबाट िोन गररनेछ, जुन यधद िाँडो
निएिा सािान्यतया 2-4 धदनधित्र हुने गछक । तपाईलें परीक्षण
गराएको 7 धदनधित्र हुलाकबाट पत्र पधन प्राप्त गनकहु ुनेछ ।
यसको अर्क घरिा अलग कोठािा 24/7 बस्ने, छुट्टै शौिालय प्रयोग गने,
24/7 घरिै बस्ने, लक्षणहरू देधिए-नदेधिएको धनगरानी गने र
के हो ?
अरूसँग प्रत्यक्ष सम्पकक नगने । तपाईलाई
सास
िे
नक
सिस्या
िएिा
सािाधजक दरू ीको अभ्यास गने । सम्िव िएिा, छुट्टै कोठा र
ं
बाहेक अन्य िाधनसहरूसँग एकै कोठािा हुनहु ुन्छ िने िास्क
शौिालय प्रयोग गने । यधद तपाईिां लक्षण देधियो िने तपाईको
ं
लगाउनहु ोस् ।
धनकट सम्पकक िा आउनेहरूले पधन सेल्ि-क्वारे न्टाइनिा रहनपु छक ।
थप जािकारी हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छ: www.healthvermont.gov/COVID-19
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यदि तपाईमा
ं COVID-19 भएको पदु ि भयो भने के गने
घरमै आइसोलेट गने (एकान्तबासमा बस्ने):
 धिधित्सा सेवा धिनपु रे मा बाहेि घरबाट बाधहर नधनधकिनहु ोस् । कवाक्य सेवा प्रदायि वा आिधकमि धवभागमा जानअ
ु धघ फोन गरे र जानिारी
गराउनहु ोस् र िपडािो माकि िगाउनहु ोस् ।
 हल्िा धबरामी भएिा अधििांश माधनसहरू घरमै धनिो हुन सक्छन् । COVID-19 िो िुनै धवशेष उपिार नभएिो िारणिे गदाा तपाईिें िेरै
आराम गनापु छा , प्रशकत तरि पदार्ा धपउनपु छा र यधद आवश्यि परे मा ज्वरो िम गने औषधि खानपु छा ।
 जधत सधिन्छ आफ्नो घरिो एि धनधित िोठामा बकनहु ोस् र छुट्टै शौिािय प्रयोग गनाहु ोस् । हरसमय आफ्नो घरिा अरूहरूबाट िम्तीमा पधन छ
धफट वा दईु धमटरिो दरू ीमा रहनुहोस् । तपाईिाई
ं सास फे ना समकया भएमा बाहेि अरू माधनसहरूसँग एिै िोठामा रहनपु ने भएमा िपडािो
माकि िगाउनहु ोस् । घरायसी सामानहरूिाई साझा रूपमा प्रयोग नगनाहु ोस् ।
 आफ्नो घरपािुवा जनावरिो हेरिाह अरू िसैिाई गना िगाउनुहोस् । र्ोरै सङ्््यामा घरपािुवा जनावरहरू COVID-19 बाट धबरामी भएिो
ररपोटा गररएिो छ । र्प जानिारी प्राप्त नहुदँ ासम्म भाइरस सङ््रधमत माधनसहरूिे जनावरहरूसँगिो सम्पिा िाई सीधमत गनापु छा । यधद तपाईिें नै
आफ्नो घरपािुवा जनावरिो हेरिाह गनापु ने भयो भने िपडािो माकि िगाउनहु ोस् र हेरिाह अधघ तर्ा पधछ आफ्नो हातहरू िुनहु ोस् ।
 अरूहरूसँग सम्पिा मा रधहरहनुहोस् - सार्ीभाइ र पररवारजनसँग िुरािानी गना प्रधवधििो प्रयोग गनाहु ोस् ।
िैदनक सरसफाइ गने र धुने:
 तपाईिो
ं छुट्टै िोठा र शौिाियिा सतहहरूिाई सफा गरे र धनमािीिरण गनाहु ोस् । घरिा अन्य क्षेत्रहरू अरू िसैिाई सफा गना िगाउनहु ोस् ।
 भाँडािँु डा िगायत घरिा सामानहरू प्रयोग गररसिे पधछ राम्रोसँग िनु ुहोस् ।
 आफ्नो हातहरूिाई बारम्बार िम्तीमा पधन 20 सेिेन्डसम्म साबनु र पानीिे िनु हु ोस् । साबनु र पानी उपिब्ि नभएमा अल्िोहि धमसाइएिो
ह्याण्ड सेधनटाइजर प्रयोग गनाहु ोस् ।
कुन बेला तुरुन्तै दिदकत्सा सेवा दलने:
यधद तपाईिाई
ं सास फे ना गाह्रो भइरहेिो छ, छाती दधु खरहेिो छ, धदग्भ्रधमत महससु भइरहेिो छ वा तपाईिो
ं ओठ, धगजा, अनहु ार, आँखा वररपरर वा नङ्मा
रङ् पररवतान भइरहेिो छ भने तरुु न्तै धिधित्सा सेवा धिनहु ोस् । तपाईिें धिधित्सा सेवािो िाधग फोन गदाा, सेवा प्रदायि वा 911 िाई तपाईमां COVID19 सङ््रमण भएिो र तपाई ंघरमा आइसोिेसनमा बधसरहनभु एिो िुरा बताउनहु ोस् ।
तपाई ं सङ्क्रामक रहेको बेलामा तपाईसँं ग दनकट सम्पकक मा आएका मादनसहरू कुनै पदन लक्षण निेदिएको भए तापदन घरमा क्वारेन्टाइनमा
रहनुपर्क :
 तपाई ंसङ््रामि रहेिो अवधि, जनु तपाईमां िुनै पधन िक्षणहरू देधखन र्ािेिो धदनभन्दा दईु धदन अधघदेधख (वा यधद तपाईमां िुनै पधन
िक्षणहरू देखा परे िो धर्एन भने तपाईिें परीक्षण गराउनुभएिो धदनभन्दा दईु धदन पधहिेदधे ख) सरुु हुन्छ र तपाई ंधनिो नभएसम्म जारी रहन्छ, मा
तपाईसँं ग धनिट सम्पिा मा आएिा माधनसहरू घरमै क्वारे न्टाइनमा बकनपछा । उनीहरूिे "यधद तपाई ंCOVID-19 सङ््रमण पधु ि भएिा
व्यधििो धनिट सम्पिा मा आएिो व्यधि हुनहु ुन्छ भने िे गने" गाइड हेना सक्छन् । तपाईिो
ं धनिट सम्पिा मा रहेिाहरूिो धनिट सम्पिा मा रहेिा
माधनसहरूिे (उनीहरूमा िक्षण नदेधखएसम्म) धदशाधनदेशहरूिाई पािना गना आवश्यि छै न ।
 धनिट सम्पिा भनेिो 24-घन्टािो अवधिमा छ धफट वा दईु धमटरधभत्रिो दरू ीमा 15 धमनेट वा सोभन्दा बढी समयसम्म सँगै रहनु हुन्छ । धनिट
सम्पिा िो अर्ा उही धभत्री (इण्डोर) वातावरणमा 15 धमनेटभन्दा िम समयिो िाधग छ धफट वा दईु धमटर टाढा रहन,ु नधजिबाट धहँड्नु वा एिै
िोठामा छोटो समयिो िाधग रहनु होइन ।

Nepali

संशोधित 10/23/2020

दनकट सम्पकक का उिाहरणहरू
एिै घरमा बकने माधनसहरू
घधनष्ठ सार्ीहरू
तपाई ंसङ््रामि हुदँ ा एिै िारमा सवारी गने माधनसहरू

दनकट सम्पकक नहुने उिाहरणहरू
धिराना पसििा क्याधसयर
तपाईिाई
ं औषधि धदने फमााधसिहरू
पसिमा तपाईिो
ं अगाधड पङ््धिमा उधभने व्यधि

तपाईलाई
ं दनको भएपदर् आइसोलेसनबाट बादहररनु सरु दक्षत हुन्र् । तपाईलें आफ्नो स्वास््य सेवा प्रिायकबाट फरक दनिेशनहरू प्राप्त गरे को
अवस्थामा बाहेक यी तीनै कुराहरू भएपदर् दनको भएको मादनन्र्ः
1. ज्वरो िम गने औषधििो प्रयोगधबना नै ज्वरो नआएिो 24 घण्टा भएिो छ, र
2. अन्य िक्षणहरूमा सिु ार भएिो छ, र
3. तपाईमां पधहिो पटि िक्षण देखा परे िो धदनदेधख िम्तीमा पधन 10 धदन धबधतसिे िो छ ।
वा यधद तपाईिें परीक्षण गराउँदा तपाईमां िुनै िक्षण देधखएिो धर्एन भने पधहिो पटि पोधजधटभ नधतजा आएिो धदनदेधख 10 धदन धबधतसिे िो छ र
तपाईमां िुनै पधन िक्षण देखा परे िो छै न भने धनिो भएिो माधनन्छ ।
तपाईिाई
ं िाममा फिा निो िाधग तपाईिो
ं रोजगारदातािे COVID-19 िो परीक्षणिो नेगेधटभ नधतजा वा कवाक्य धवभागिो पत्रमध्ये िुनै पधन माग्भ्न
आवश्यि पदैन । हामी तपाईिें िाम गना सक्नुहुन्छ भनी इङ््धगत गने पत्र उपिब्ि गराउँदनै ौं ।
आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बीिमा दभन्नता
सेल्फ-आइसोलेसन
िसिा
COVID-19 िा िक्षणहरू देधखएिा माधनसहरू
िाधग ?
 अकपतािमा भनाा हुने गरी धबरामी नभएिा COVID-19
सङ््रधमत माधनसहरूिा िाधग, वा
 परीक्षणिो नधतजा पधखारहेिा माधनसहरूिा िाधग
िधत
धनिो नहुदँ ासम्म, जनु (तपाईिें आफ्नो कवाक्य सेवा प्रदायिबाट
समयिो
फरि धनदेशनहरू प्राप्त गरे िो अवकर्ामा बाहेि) यी तीनै िुराहरू
िाधग ?
भएपधछ भएिो माधनन्छः
1. ज्वरो िम गने औषधििो प्रयोगधबना नै ज्वरो नआएिो 24
घण्टा भएिो छ, र
2. अन्य िक्षणहरूमा सिु ार भएिो छ, र
3. तपाईमां पधहिो पटि िक्षण देखा परे िो धदनदेधख िम्तीमा
पधन 10 धदन धबधतसिे िो छ ।
वा यधद तपाईिें परीक्षण गराउँदा तपाईमां िुनै िक्षण देधखएिो धर्एन
भने पधहिो पटि पोधजधटभ नधतजा आएिो धदनदेधख 10 धदन
धबधतसिे िो छ र तपाईमां िुनै पधन िक्षण देखा परे िो छै न भने धनिो
भएिो माधनन्छ ।
यसिो अर्ा घरमा अिग िोठामा 24/7 बकने, छुट्टै शौिािय प्रयोग गने, अरूसँग
िे हो ?
प्रत्यक्ष सम्पिा नगने । तपाईिाई
ं सास फे ना समकया भएमा बाहेि अरू
माधनसहरूसँग एिै िोठामा रहनपु ने भएमा माकि िगाउनहु ोस् ।

सेल्फ-क्वारेन्टाइन
COVID-19 िो िुनै पधन िक्षण नदेधखएिा माधनसहरू
 COVID-19 सङ््रधमत माधनसहरूिो धनिट सम्पिा मा
आएिा
माधनसहरू
सम्भाधवत सम्पिा िो अधन्तम धमधतबाट 14 धदनसम्म । सम्पिा भएिो
धदनिाई धदन 0 मानेर गणना गररन्छ ।
यधद तपाईमां िुनै पधन िक्षण देधखएिो छै न भने क्वारे न्टाइनमा रहेिो
अवधिमा तपाईसँं ग परीक्षण गराउने धविल्प हुन्छ । 7 धदनमा वा
त्यसपधछ, तपाईिें आफ्नो सेवा प्रदायि वा पप-अप (जाने धबधििै
गररने) परीक्षण कर्िमाफा त परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो
नधतजा प्राप्त नभएसम्म क्वारे न्टाइनमै रहनहु ोस् । यधद नधतजा नेगेधटभ
आयो र तपाईमां अझै पधन िुनै िक्षण देधखएिो छै न भने तपाई ं
क्वारे न्टाइनबाट बाधहर धनकिन सक्नुहुन्छ । तपाईिो
ं नधतजा तयार
भएपधछ तपाईिाई
ं कवाक्य धवभागबाट फोन गररनेछ, जुन यधद िाँडो
नभएमा सामान्यतया 2-4 धदनधभत्र हुने गछा । तपाईिें परीक्षण
गराएिो 7 धदनधभत्र हुिािबाट पत्र पधन प्राप्त गनाहु ुनेछ ।

24/7 घरमै बकने, िक्षणहरू देधखए-नदेधखएिो धनगरानी गने र
सामाधजि दरू ीिो अभ्यास गने । सम्भव भएमा, छुट्टै िोठा र
शौिािय प्रयोग गने । यधद तपाईमां िक्षण देधखयो भने तपाईिो
ं
धनिट सम्पिा मा आउनेहरूिे पधन सेल्फ-क्वारे न्टाइनमा रहनपु छा ।
थप जानकारी हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध र्: www.healthvermont.gov/COVID-19
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अक्टोबर 2020
यो माििदशिनलाई जनस्वास््य र स्वास््यकमीहरूद्वारा COVID-19 रोि लिाउने भाइरसको सामुदाछयक फैलावट
भमोन्टमा अत्यधिक कम हुुँदाको समयमा प्रमाणित जनस्वास््य ससद्िान्तहरू प्रयोि िरी ववकससत िरेको धियो ।
यसलाई स्िानीय तिा राज्यका पररवतिन भइरहेका पररस्स्िछतहरूको प्रछतकायिमा संशोिन िनि सर्कनेि ।

यदद घरमा हुुँदा मेरो बच्चामा लक्षिहरू दे णिएमा वा स्कूलमा बबरामी भएमा के िने
?
•

यदद तपाईंको बच्चामा तल सूचीबद्ि लक्षिहरू मध्ये कुनै पछन लक्षिहरू दे णिएमा उनलाई स्कूल नपठएर

•

घरमै राख्नुहोस ् र स्कूलमा उनी अनुपस्स्ित रहने जानकारी िराउन फोन िनुिहोस ् ।
यदद स्कूलमा हुुँदा तपाईंको बच्चामा तल सूचीबद्ि लक्षिहरू मध्ये कुनै पछन लक्षिहरू दे णिएमा उनलाई

ववशेषिरी ववसञ्चो महसुस िने ववद्यािीहरूका लाधि व्यवस्िा िररएको सभन्न क्षेत्रमा लधिनेि र तपाईंलाई
•

फोन िरेर जछतसक्दो चाुँडो आफ्नो बच्चालाई सलएर जान बोलाइनेि ।
हामी तपाईंलाई तपाईंको बच्चा बबरामी हुुँदा तपाईंको बच्चाको स्कूल नसि (उपलब्ि हुुँदा) र स्वास््य सेवा

प्रदायकबीच स्वास््य वववरि आदानप्रदान िनि अनुमछत ददने सहमछत फारममा हस्ताक्षर िनि प्रोत्सादहत ििौं
•

।
ववद्यािी स्कूलमा फकिन समल्ने-नसमल्ने छनििय स्कूल नसि, ववद्यािीको स्वास््य सेवा प्रदायक र पररवारले समलेर
सलन प्रोत्सादहत िररने भएता पछन त्यस्ता छनिियहरूले अन्ततः तपाईंको बच्चाको स्कूल तिा समद
ु ायको
स्वास््य र सरु क्षालाई सछु नस्चचत िनैपदिि ।

मेरो बच्चालाई COVID-19 परीक्षि कदहले आवचयक पिि ?
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िोकी लाग्ने (नयाुँ)
सास फुल्ने वा सास फेनि िाह्रो
हुने
स्वाद िाहा नपाउने (नयाुँ)
िन्ि िाहा नपाउने (नयाुँ)
24 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म
ज्वरो मात्र आइरहने (100.4°
भन्दा बढी तापक्रम)

ज्वरो आउने (100.4° भन्दा
बढी तापक्रम)

काम्ने

मांसपेशी वा शरीर दख्न
ु े
टाउको दख्न
ु े
घाुँटी दख्न
ु े
िकान लाग्ने
नाक बन्द हुने वा नाकबाट
पानी बग्ने(नयाुँ)

वाकवाकी लाग्ने वा बान्ता हुने
पिाला लाग्ने

यदद तपाईंको बच्चामा यी लक्षिहरू मध्ये कुनै पछन लक्षिहरू

दे णिएमा उनले सम्भवतः COVID-19 परीक्षि िराउन आवचयक हुन्ि
।

• आफ्नो बच्चाको स्वास््य सेवा प्रदायकलाई परीक्षि िराउने बारे मा

धचर्कत्सकीय परामशि र सम्भाववत कायािलय जाुँच वा रे फरलको लाधि
फोन िनुिहोस ् ।

• योजनाको बारेमा आफ्नो बच्चाको स्कूल नसि वा तोर्कएका

कमिचारीसुँि सञ्चार िनुिहोस ् ।

यदद तपाईंको बच्चामा यी लक्षिहरू मध्ये दई
ु वा सोभन्दा बढी लक्षिहरू
दे णिएमा उनले
COVID-19 परीक्षि िराउन आवचयक पनि सक्नेि ।

• धचर्कत्सकीय परामशि र अब के िने भन्ने बारे मा सम्भाववत कायािलय

जाुँच छनिािरि िनिका लाधि आफ्नो बच्चाको स्वास््य सेवा प्रदायकलाई

फोन िनुिहोस ् ।
• योजनाको बारेमा आफ्नो बच्चाको स्कूल नसि वा तोर्कएका
कमिचारीसुँि सञ्चार िनुिहोस ् ।

यदद तपाईंको बच्चामा यी लक्षिहरू मध्ये कुनै एक मात्र लक्षि दे णिएमा

आफ्नो बच्चालाई छनम्न अवस्िासम्म घरै राख्नुहोस ्:
• तपाईको बच्चालाई ज्वरो घटाउने औषधि प्रयोि निररकन कम्तीमा
पछन 24 घण्टासम्म ज्वरो आएको िै न ।

• तपाईंको बच्चालाई कम्तीमा पछन 24 घण्टादे णि आराम महसुस

िरे का िन ् (लक्षिहरूमा सुिार आएको ि वा छतनीहरू हराएका
िन ्) ।
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मेरो बच्चा कदहले स्कूल फर्किन सक्िन ् /सस्क्िन ् ?

अक्टोबर 2020

तपाईंलाई आफ्नो बच्चालाई स्कूलमा पुन: प्रवेश िराउनका लाधि धचर्कत्सकको हस्ताक्षर िररएको कािजपत्र

आवचयक पदै न ।
• यदद तपाईंको बच्चाको COVID-19 को परीक्षि िराइएको धियो भने:
o उनीहरूले परीक्षिको नछतजा प्राप्त निदािसम्म आफूलाई अछनवायि रूपमा क्वारे न्टाइनमा राख्नुपिि
o

•

।
यदद परीक्षिको नछतजा नेिेदटभ आयो भने छनम्न कुराहरू भएपछि उनीहरू स्कूलमा जान सक्िन ्:
▪ तपाईको बच्चालाई ज्वरो घटाउने औषधि प्रयोि निररकन 24 घण्टासम्म ज्वरो आएको

िै न । र
▪ तपाईंको बच्चालाई आराम महसस
ु हुन्ि र उनीहरूका लक्षिहरूमा सि
ु ार भइरहेको ि ।
o यदद परीक्षिको नछतजा पोस्जदटभ आयो भने छनम्न कुराहरू भएपछि उनीहरू स्कूलमा जान सक्िन ्:
▪ ज्वरो कम िने औषधिको प्रयोिबबना नै ज्वरो नआएको 24 घण्टा भएको ि र
▪ अन्य लक्षिहरूमा सुिार आएको ि, र
▪ तपाईंमा पदहलोपटक लक्षि दे िा परे को ददनदे णि कम्तीमा पछन 10 ददन बबछतसकेको ि ।
यदद तपाईंको बच्चामा माधिको पहेंलो बाकसमा ददइएका मध्ये एउटा मात्र लक्षि दे णिएकोले COVID-19
परीक्षि िराइएको धिएन भने छनम्न अवस्िामा उनी बाल स्याहार वा स्कूलभन्दा बादहरको स्याहार कायिक्रममा
फर्किन सक्िन ्:
o तपाईको बच्चालाई ज्वरो घटाउने औषधि प्रयोि निररकन 24 घण्टासम्म ज्वरो आएको िै न र
o तपाईंको बच्चालाई कम्तीमा 24 घण्टासम्म आराम महसस
ु िरे का िन ् (लक्षिमा सुिार आएको ि

•

वा हराएको ि)।
यदद तपाईंको बच्चामा रातो बाकसमा भएको कुनै पछन लक्षि दे णियो वा पहेंलो बाकसमा भएका दई
ु वा
सोभन्दा बढी लक्षिहरू दे णियो तर स्वास््यकमीले उनको जाुँच िरे का धिएनन ् र उनको COVID-19 को
परीक्षि िराइएको धिएन भने छनम्न अवस्िामा उनी स्कूल फर्किन सक्िन ्ः
o ज्वरो कम िने औषधिको प्रयोिबबना नै ज्वरो नआएको 24 घण्टा भएको ि, र
o अन्य लक्षिहरूमा सुिार भएको ि, र
o तपाईंमा पदहलोपटक लक्षि दे िा परे को ददनदे णि कम्तीमा पछन 10 ददन बबछतसकेको ि ।

यो कािजपत्रलाई रोड आइल्यान्ड स्वास््य ववभािको अनम
ु छत सलएर रुपान्तररत िररएको धियो
बाल रोिीहरूमा COVID-19 (वप्र-K - ग्रेड 12) िाम्भीयिता छनिािरि, मूल्याङ्कन, परीक्षि र स्कूलमा र्फताि
मजबत
ु र स्वस्ि सुरुवात: भमोन्ट स्कूलहरूका लाधि सुरक्षा तिा स्वास््य माििदशिन
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