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कोभिड-१९ कोरोना िाइरस 

 

यो जीवाणु (Virus) संसारका धेरै जसो देशहरुमा छ र जीवाणु (Virus) िैइसकेका ब्यक्तिहरुबाट सने गददछ । त्यसलै ेहामी सबै जना धेरै 
सावधान हुनु पददछ र हामी तथा हाम्रो पररवारमा जीवाणु (Virus) फैभलन बाट बच्न सक्दो सब ैप्रयासहरु गनुद पददछ ।

के तपाई ? 

• क्तबदेशबाट िर्दर अस्ट्रेभलया आउनु िएको हो      

• जीवाणु (Virus) ियो िभनएका कोहह ब्यक्तिसँग नजजक हुनु िएको हो   

तथा 
के तपाईलाई ? 

• जोरो आएको, र्ोकी लागेको, घाटी दरु्ेको, जजउ दरु्ेको, साँस फेनद गाहो िएको, धेरै थकान छ  

यहद उपरोि प्रश्नहरु को उत्तर हो िने  

दोिासे सेवा ( TIS ) को टेभलफोन नम्बर १३१ ४५० मा फोन गनुद होस र तपाईले बोल्ने िाषा िन्नुहोस । फोनमा पजर्दनुहोस र जब  दोिाषले े
तपाईसगँ कुरा गनुदहुन्छ तपाईले जन स्ट्वास्ट््यको नम्बर (Public Health Line)१८०० ६७१ ७३८ मा कुरा गनुद छ िनेर ्िन्नुहोस र त्याहाँको ब्यक्तिल े
अब के गने िनेर िन्नेछन ्। तपाईलाई क्तबषेश जाँच गनुद पने अथवा २ हप्ता घर भित्र नै बस्ट्न पने हुन सक्छ । 

यहद तपाईलाई आफु अलग्ग ै(self quarantine) बस्ट्न िभनएको छ िने यसको अथद तपाई घर भित्र बस्ट्नु हो र अरु मान्छेहरुसँग टाढा रहनु हो । 

• तपाई काम गनद, स्ट्कूल जान अथवा र्ानेकुरा हकन्न पसल जानसक्नु हुन्न - तपाईले भचनेको ब्यक्तिलाई फोन गरेर तपाईलाई चाहहने 
र्ानेकुरा र औषभध मगाउनुहोस र तपाईको घरको ढोकामा छोहडहदन िन्नुहोस ।  

• पाहुनाहरुलाई २ हप्ता घर भित्र आउन नहदनुहोस । यस समय भित्र पररवारका अन्य सदस्ट्यहरुका लाभग र्ाना बनाउने वा उनीहरुको 
रेर्देर् पभन नगनुदहोस ्।  

• अहहलेको लाभग यहद तपाईको साथीहरु वा पररवारका सदस्ट्यहरु अस्ट्रेभलया आउदै हुनुहुन्छ िने उनीहरु २ हप्ता सम्म आफ्नो घर भित्र 
बस्ट्नु पने छ । उभनहरुको घर भित्र नजानुहोस,् तर उभनहरुको ढोकामा र्ानेकुरा पुयादउन सक्नु हुनेछ र २ हप्ताको समय नभसजददएसम्म 
फोनमा कुरा गनद सक्नु हुनेछ । 

तपाइंलाई जीवाणु (Virus) िएपभन निएपभन भनम्न कुराहरु गनद जरुरी छ: 

• साबुन पानीले मज्जाले हात धुने गनुदहोस क्तबशेष गरर र्ाना छुन िन्दा अगाडी र पछाडी र टोइलेट जाँदा आउँदा । एउटै िाँडाबाट 
पररवारका अन्य सदस्ट्यहरुसंग र्ाना बाँडेर नर्ानुहोस ्। 

• र्ोकनु वा हाक्छयंु गनद परेमा कुहहनाले अथवा हटस्ट्सुले मुर् छोप्नुहोस। यहद हटस्ट्सु प्रयोग गनुद िएको छ िने हटस्ट्सु फ्याँकी हदनुहोस र 
हात धुनुहोस । 

• िान्छाघर तथा टोइलेट लाई तातो साबुन पानीले बराबर सफा गनुदहोस । 

• तपाईको डाक्टरल ेयहद तपाइंलाई मास्ट्क लगाउन हदनुिएको छ िने अवश्य लगाउनुहोस । 

तपाई एक्ल ैहुनुहुन्न ; हामी तपाईलाई सहयोग गनद चाहन्छौं । यहद तपाई कुनै कारणल ेभचजन्तत अथवा डराउनु िएको छ िने कृपया 
हामीलाई फोन गनुदहोस ्र हामी तपाईको नम्बर ्देख्ने छौ र दोिाषे सहहत फेरी तपाईलाई फोन गनेछौं ।  
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