
कोभिड-19 सम्बन्धी मार्गदर्गन

कोभिड-19 का लागि क्वारेन्टिन
तपाईं सङ्क्रभमत व्यक्ततसँर् सम्पकग मा आउनुिएको छ िने घरमै बस्नुहोस ्

तपाईंलाई तपाईं कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुन्टि
िएका कुनै व्यन्क्तसँि सम्पकक मा आउनुिएको
गियो िटने कुरा जानकारी दिइएको खण्डमा तपाईं
10 दिन क्वारेन्टिन (घरमै बस्नुहोस,् गिककत्सा
स्याहार प्राप्त िने प्रयोजनका लागि बाहेक अटय
कुनै पनन कारणले घरबाि नननस्कनुहोस)् मा
बस्नुपर्क ।

तपाईंले 5 औँ दिन वा सोिटिा पनर् कोभिड-19
को परीक्षण ििाक नेिेदिि ररपोिक आयो िने तपाईं
7 औँ दिनपनर् क्वारेन्टिन अवगि अटत्य िनक
सक्नुहुटर् ।

तपाईंले 14 दिनसम्म आफूमा लक्षण िेखखटर्न ् कक
िनी आफ्नो स्वास््यको ननिरानी राख्नु पर्क र सिैँ
मास्क लिाउनु पर्क ।

कस्ता व्यक्ततलाई नक्िकका 
सम्पकग मा आएका व्यक्तत

िननन्छनन्जकको सम्पकक मा आएको व्यन्क्त िटनाले
कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुन्टि िएका व्यन्क्तलाई
लक्षणहरू िेखखन िाल्नुिटिा 2 दिन अनघिेखख
उक्त व्यन्क्तसँि 15 भमनेिको अवगिसम्म (कुल
भमलाएर) 6 कफिको िरुी वा सोिटिा कम िरुीमा
रहेको व्यन्क्तलाई जनाउँर् ।

यो उक्त व्यन्क्तले “अरूलाई रोि सानक सक्ने
अवगि” हो। ती व्यन्क्तमा कुनै लक्षण िेखखएका
रै्नन ् िने यो अवगि ती व्यन्क्तले कोभिड-19 को
परीक्षण िराएको भमनतिटिा 2 दिन अनघिेखख सुरु
हुटर् ।

FCPH ले जारी िररको 
क्वारेन्टिनसम्बटिी ववस्ततृ मािकिर्कन

यहाँ हेनुकहोस ्

CDC: कस्तो अवस्थामा तवारेक्न्िन 
बस्ने

यहाँ हेनुकहोस ्

अवस्िा 3:
नन्जकको सम्पकक मा आएका व्यन्क्त क्वारेन्टिनमा र्न ्र त्यसपनर् कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुन्टि िएका कुनै 
व्यन्क्तसँि िप सम्पकक मा आएका र्न ्।  घरको अन्य सदस्य पनन बबरामी परेका खण्डमा यस्तो हुन सतछ । 
नन्जकको सम्पकक मा आएका व्यन्क्तले सबैिटिा पनर्ल्लो पिक सङ्क्रमण पुन्टि िएका व्यन्क्तसँि अन्टतम पिक 
नन्जकको सम्पकक मा आएको  भमनतका आिारमा फेरर क्वारेन्टिन सुरु िनुक पर्क ।
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सोमबार मंिलबारबुिबारबबहीबारर्ुरबारर्ननबारआइतबार

कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुन्टि िएको घरका सिस्यसँि नन्जकको सम्पकक मा आएको र उक्त व्यन्क्तबाि ननरटतर रूपमा 
िाढा रहन नसकेको । घरका सदस्यको छुट्िै बेडरुम निएका कारण वा उतत व्यक्ततलाई अरू कसैले स्याहार र्नुग पने 
वा उतत व्यक्ततले नै अरू कसैलाई स्याहार र्नुग पने अवस्थामा (धेरै सानो उमेरको िएकाले वा स्वास््य स्याहार चाहहने 
िएकाले) यस्तो हुन सतछ । कोभिड-19 सङ्क्रभमत व्यन्क्तको कोभिड-19 परीक्षण ििाक नेिेदिि ररपोिक आएर 
आइसोलेसन अवगि अटत्य िरेको कम्तीमा 5 दिनपनर् उक्त व्यन्क्तसँि नन्जकको सम्पकक मा आएका व्यन्क्तले आफ्नो 
क्वारेन्टिन अवगि घिाएर 7 दिन बनाउन सक्र्न ्।
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अवस्िा 1:
कोभिड-19 सङ्क्रभमत व्यन्क्तसँि नन्जकको सम्पकक मा आएको अवस्िामा । तपाईं कुनै सङ्क्रभमत साथी, नछमेकी वा 
सहकमीसँर् वा घरका सदस्यबाि पूणग रूपमा आइसोलेसनमा बस्न सतने (छुट्िै बेडरुममा बस्ने र घरमा िएका अन्य 
मान्छेसँर् सम्पकग मा नआएको) तपाईंसँर् एउिै घरमा बस्ने व्यक्ततसँर् नक्िकको सम्पकग मा आएको हुन सतनुहुन्छ ।  
नन्जकको सम्पकक मा आएका व्यन्क्त सङ्क्रभमत व्यन्क्तसँि पनर्ल्लो पिक नन्जक रहेको भमनतबाि 10 दिनसम्म 
क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्क । तपाईंले 5 औँ दिन वा सोिटिा पनर् कोभिड-19 को परीक्षण ििाक नेिेदिि ररपोिक आयो िने 
तपाईं 7 औँ दिनपनर् क्वारेन्टिन अवगि अटत्य िनक सक्नुहुटर् ।

तपाईंलाई कनत बेला तवारेक्न्िन बस्न छाड्नुपछग िन्ने कुरा 
ननधागरण र्नग तल केही अवस्थाहरू हदइएका छन ्। 

सोमबारमंिलबार बुिबारबबहीबार र्ुरबारर्ननबारआइतबार

https://drive.google.com/file/d/1FfLmgIYTEXhcVftw3dSVAtmakc9-EFxi/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

