


 

 

कोरोनाभाइरस 

कोरोनाभाइरस 

कोभिड-

१९/COVID-19 

स्टाफ स्वास्थ्य 

सल्लाह 

 

म कसरी यसलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छु? 

यहााँ चार दैननक उपायहरू छन् जुन तपाईंलाई कोनभड-१९ हुनबाट वा अरूमा फैलाउनबाट रोक्न मद्दत गददछ। जुन 

आईआरसी मा सबै व्यक्तिहरू द्वारा अभ्यास गररनु पददछ, सबै स्थानहरूमा, सबै समयमा। 

धुरु्होस 
 

 

छोपु्नहोस् 

 

टाढा रहरु्होस् 

 
 

घरमै बसु्नहोस् 

 

कृपया र्ोट गरु्नहोस्: 

• मास्ककालानग सल्लाह नदइदैन: बाहेक रोगीहरू वा 

स्वास्थ्यकमीहरू जसे्ल नबरामीहरूको हेरचाह गरररहेका हुन्छन्। 

• तपाईंको स्थानीय सरकारको ननदेशन अनुसरण गनुदहोस्: 

कमदचारीहरूले पनहले स्थानीय सरकारको सल्लाह र 

प्रनतबन्धहरूको पालना गनुदपददछ। जहााँ यी चीजहरू अवस्स्थत 

छैनन्, आईआरसीको ननदेशन अनुसरण गनुदहोला। 

लक्षणहरू: 
 

• खोकी लागनु 

• श्वासप्रश्वासमा कमी हुनु 

• सास फेनद गाह्रो हुनु 

• ज्वरो आउनु 

कोभिड-१९/COVID-19 

साबुन र पानी वा अल्कोहलमा 

आधाररत नजवाणुनाशक पदाथदको 

प्रयोग गरेर प्राय: आफ्ना हातहरू 

धुनुहोस्। तपाईंको अनुहार 

छोइनबाट बचु्नहोस्, जब सम्म 

तपाईंको हात राम्ररी सफा हुाँदैन। 

 

खोकी र हाच्छ्ुाँ गदाद मुख र 

नाक छोपु्नहोस्। कुनै पनन 

प्रयोग गररएको नटशुलाई 

तुरुनै्त खारेज गनुदहोस् र हात 

धुनुहोस्। 

खोकी वा ज्वरो भएका 

कसैसाँग पनन ननजकको 

सम्पकद बाट टाढा 

रहनुहोस्। कस्िमा तीन 

नफट / एक नमटर दूरी 

कायम गनुदहोस्। 
 

यनद तपाईलाइ ज्वरो वा 

खोकीलागेकोछ र नबरामीभएको 

महसुस गनुदहुन्छ भनन घरमै 

बसु्नहोस्। तपाईंको स्थानीय 

स्वास्थ्य अनधकारीहरूको ननदेशन 

अनुसरण गनुदहोस् र तपाईंको 

व्यवस्थापकलाई सूनचत गनुदहोस्। 

कोभिड-१९ िरे्को के हो, र यो कभत खराब छ?  

 नोभेल कोरोनाभाइरस (कोनभड-१९) भनेको संयुक्त राज्य अमेररका सनहत धेरै देशहरूमा एक व्यस्क्तदेस्ख अको व्यस्क्तमा 

फैनलरहेको नयााँ नकनसमको भाइरस तनाव हो।  

यस समयमा, संयुक्त राज्य अमेररकामा धेरै सानो संख्यामा केसहरू छन्। ररपोटद गररएका केसहरू हल्का नबरामी (सामान्य 

नचसोलागेको जस्तो) देस्खनलएर गम्भीर ननमोननया भएकाहरू सम्म छन् जसलाई अस्पतालमा भनाद गररनु पने हुन्छ। हालसम्म, 

मृतु्य मुख्यतया वृद्धवृद्धाहरूमा ररपोटद गररएको छ जसका अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरू नथए। 



वय�कह� साठ� बष� र अ�धक
उमेरका
अ�य ज�को साथ मधुमेह वा मुटु,
फो�सो, वा मृगौला रोग ज�ता
�च�क�सा अव�ा छन

स�चो छैन?
March

2020

नोवेल कोरोनाभाइरस रोग (को�भड-१९/COVID-

19) को बारेमा त�यह�

म �बरामी भए ँभने के गन�?
घरमै ब�नुहोस् र अ�य ���ह�सँगको स�क� लाई वेवा�ता गनु�होस्
जबस�म तपा�लाई मे�डकल हेरचाह आव�यक पद�न। अ�लाई बचाउन:

तपा�को खोक� र हाँ�छमलाई  छोपनुहोस्
अ�सर आ�नो हात धुनुहोस्
अ�सर छुने व�तुह� र सतहह� सफा र क�टाणुर�हत रा�नुहोस्

मैले क�हले �च�क�सा म�त र �याहार �लनु
पछ�?
 य�द तपा�मा ग�ीर वा �ब�ने ल�णह� भए, वा उ� जो�खम समूहमा
�नु��छ भ�न �वा�य सेवा �दायकसँग परामश� गनु�होस्। �दायकलाई
तपाइँको आगमनमा अनुहारमा�क �दन अनुरोध गनु�होस्।

के मलाई अ�तालको आपतकालीन
कोठामा जान आव�यक छ?
 वय�कह�को ला�ग आपतकालीन चेतावनी संकेतह�:

सास फेन� क�ठनाई �नु
छाती वा पेटमा ��नु
ग�ीर वा लगातार बा�ता �नु
अचानक च�कर ला�नु
�म �नु

को�भड-१९ (COVID-

19) का सामा�य
संकेतह� र ल�णह�:

�वरो आउनु
खोक� लागनु
 सास फेन� क�ठनाई �नु

ग�ीर को�भड-१९ का
ला�ग उ� जो�खमका
���ह�:

को�भड-१९  भएका धेरै
जसो मा�नसह� ह�का
दे�ख म�यम रोपमा
�बरामी �ने गद�छन्।
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