COVID-19: आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र स्वयं-अवलोकन भनेका के हुन्?

*भर्मन्ट स्वास््य ववभागबाट रूपान्तररत
थप जानकारीका लावग 2-1-1 र्ा फोन गननमहोस् वा https://www.nh.gov/covid19 र्ा जाननहोस्

प्रश्न?

कसको लावग?

आइसोलेसन

COVID-19 को कारणले
वबरार्ी भएका वा COVID19
पोजेरटभ देव िएको तर कन नै
लक्षण नभएका र्ावनस।

क्वारेन्टाइन

स्वयं-अवलोकन

वनम्न भएका र्ावनस:
• COVID-19 को कारणले वबरार्ी भएको
कसैसँग नवजकको सम्पकम र्ा आएका। वा
• यात्राबाट NH र्ा फर्कम दै गरे का (नथम इस्टर्ा
चयन राज्यहरूबाट बाहेक) (2)

अन्य सबै ह्यापसायर
राज्यर्ा बस्नेह रू।

घरर्ा बस्नन भनेको तपाईंको
हो

र् घरर्ै बस्ने?

के र् कार्र्ा जान सक्छन ?

के र् हहँड्न, बाइक
चलाउन र पै दल
यात्राहरूका लावग
बावहर जान सक्छन ?

के र् दकराना सार्ान र
औषवि जस्ता अन्य
अत्यावश्यक वस्तनहरूका
लावग बावहर जान सक्छन ?

र् र्ेरो घरर्ा छन ट्टै कोठार्ा
बस्ने?

जोविर् कर् गने उत्कृ ष्ट तररका

हो

हो। तपाईं बावहर जाँ दा रोकथार्
र्ागमदर्मनको पालना गननमहोस्।

हुँदैन। तपाईंको जावगरले
अननर्वत ददन्छ र तपाईंलाई
सन्चो छ भने घरर्ै
कार् गननमहोस्।
स्वास््य ववभागको स्वीकृ वत प्राप्त
गरे र। तपाईं सँ गै नबस्ने र्ावनसबाट छ
दफट टाढा रहननहोस् र
कपडाको र्ास्क लगाउननहोस्।

तपाईं वनको नहुँदासम्र्
हुँदैन। (1)

सम्भव भएर्ा, तपाईं वनको
नहुँदासम्र् छन ट्टै कोठार्ा बस्ननहोस् ।
(1)

हुँदैन। तपाईंको जावगरले
अननर्वत ददन्छ भने घरर्ै
कार् गननमहोस्।
स्वास््य ववभागको स्वीकृ वत प्राप्त गरे र। तपाईं
सँगै नबस्ने र्ावनसबाट छ दफट टाढा रहननहोस्
र कपडाको र्ास्क लगाउननहोस् ।

पवछल्लो पटक लक्षण
देविएको 14 ददन पूरा
नहुँदासम्र् हुँदैन ।

के गने?

हो। तपाईं सँगै नबस्ने र्ावनसबाट छ
दफट टाढा रहननहोस्। तपाईं अन्य
र्ावनसहरूबाट छ दफट टाढा रहन
सक्ननहुन्न भने कपडाको
र्ास्क
लगाउननहोस्।

हो। तपाईं सँगै नबस्ने र्ावनसबाट छ
दफट टाढा रहननहोस्। तपाईं अन्य
र्ावनसहरूबाट छ दफट टाढा रहन
सक्ननहुन्न भने कपडाको र्ास्क
लगाउननहोस्।
आफ्ना हातहरू प्राय: िोई राख्ननहोस्।

सम्भव भएर्ा, 14 ददन नवबत्दासम्र् र कन नै लक्षण
देिा नपदाम सम्र्
छन ट्टै कोठार्ा बस्ननहोस् ।

होइन
(2)

आइसोले सन बस्न सनरु गननमहोस्
र् वबरार्ी हुन लागे भने

कार्र्ा हुँदा स्वास््य तथा
सनरक्षा र्ागम दर्मनको पालना
गननमहोस्। तपाईंले सक्ननहुन्छ
भने घरर्ै बसेर कार् गननमहोस् ।

आइसोले सन बस्न सनरु गननमहोस्

र आफ्नो स्वास््य स्याहार

र आफ्नो स्वास््य स्याहार

प्रदायकलाई फोन गननमहोस् ।

प्रदायकलाई फोन गननमहोस् ।

1. A) तपाईंका लक्षणहरू पवहलो पटक देिा परे पवछ कम्तीर्ा 10 ददन वबतेको र B) ज्वरो कर् गने औषवि प्रयोग नगररकन ज्वरो वनको भएको कम्तीर्ा (24 घण्टा) वबतेको र C) कम्तीर्ा 1 ददनको लावग अन्य लक्षणहरू वनको भएकोलाई ररकभरी भवनन्छ। तपाईंले परीक्षण
गरे पवछ लक्षणहरू देिा परे का वथएनन् भने, तपाईंलाई पवहलो पटक पोजेरटभ देविएको 10 ददन वबतेपवछ र तपाईंलाई वनरन्तर कन नै लक्षण देिा नपरेपवछ वनको हुन्छ।

2. नवजकका सम्पकम हरूका लावग: तपाईं COVID-19 भएको व्यविसँग पवछल्लो पटक नवजकको सम्पकम र्ा आउननभएको 14 ददनसम्र्। तपाईं COVID-19 भएको कसैसँग बस्ननहुन्छ भने, उि व्यविको ररकभरीपवछ थप 14 ददनको लावग क्वारे न्टाइन रहन्छ, फर्कम ने यात्रन हरूका
लावग: यात्राको सािन (सावमजवनक वा वनजी) लाई ध्यान नददइकन वा सर्नद्र यात्रार्ा अन्तरामविय रूपर्ा वा ME, NH, VT, CT, RI, MA को बावहर यात्रा गरे क ो 14 ददनसम्र्। h ttps://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/employeetravel-guidance.pdf र्ा जानकारी छ *तपाईंलाई कन नै लक्षण नदेविएतापवन तपाईंको क्वारे न्टाइनको सर्यावविर्ा तपाईंलाई परीक्षण गनम सदकनेछ। आफ्नो प्रदायकलाई परीक्षणको प्रबन्ि गनमको लावग फोन गननमहोस् वा हाम्रो वेबसाइटर्ा जाननहोस्

