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COVID-19 चेकलिस्ट - जब तपाईं बबरामी हुनुहुन्छ 
         COVID-19 प्रतिक्रिया कसरी गने 
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कक तपाइँ COVID-१ मा अवगत हुनुभएको 
छ र ज्वरो र िक्षणहरू बडकेो छ , जस्तै खाांसी वा सास फेनन 
कदिनाइ भएको छ भने, चचककत्सा सल्िाहको िाचग तपाइँको 
स्वास््य सेवा प्रिायकिाई कि गनुनहोस।्  

 

यिी तपाईमा मेडडकि आकस्स्मक स्स्ितत छ भने 911 कि 
गनुनहोस।् अपरेटरिाई सूचचत गनुनहोस ्तपाइँमा COVID-19 को 
आशांका छ भने। 

 

रोग तनयन्रण र रोकिाम केन्रहरूमा एक "सेल्फ-चेकर" उपकरण 
छ उपयुक्त मेडडकि उपचारका खोजीको बारेमा तनणनय र मद्ित 
गनन। तपाईं यहाँ फेिा पानन सक्नुहुनेछ: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov / िक्षण-
परीक्षण / index.html। 
 

ओहायो स्वास््य तनिेशक एमी एक्टन, एमडी, MPH, 
तनम्नलिखखत लसफाररस गिनछ यदि तपाईं COVID-19बाट सांदिग्ध 
बबरामी हुनुहुन्छ भने: 



 

✓ चचककत्सा सेवा पाउन बाहेक घरमा बस्नुहोस।् जो COVID-

१९ का हल्का बबरामीहरू छन,् घरमै स्वस्ि हुन सक्छन ्तर 
सावनजतनक क्षेरमा जानु हँुिैन वा भ्रमण गनुन हँुिैन। 

 

✓ तपाइँ डाक्टरको सम्पकन मा रहनुहोस।् उपचारका िाचग अगावै 
कि गनुनहोस।् उपचारका िाचग तनस्चचत हुनुहोस ्यदि 
तपाईिाई गाहो हँुिैछ वा िाग्छ कक यो आपतकािीन हो। 
सावनजतनक यातायात, सवारी-साझिेारी, वा ट्याक्सीहरू प्रयोग 
नगनुनहोस।् 

 

✓ आफुिाई घरमा अरू व्यस्क्तबाट अिग राखु्नस। सकेसम्म, 

एक ववलशष्ट "बबरामी" कोिामा बसन्ुहोस ्,छुट्टै बािरूम 
प्रयोग गनुनहोस ्यदि उपिब्ध छ भने। घरपािुवा जनावर र 
जनावरहरु सांग सम्पकन  सीलमत बनउनुहोस।् यहाँ पाल्तु 
जनावर वा अन्य जनावरहरू COVID-19 बाट बबरामी परेको 
ररपोटन आएको छैन। यो लसफाररश गररएको छ कक भाइरस 
भएका मातनसहरूिे जनावरहरूसँग सम्पकन  गनन लसलमत 
राखौं िप जानकारी नहुन्जेि । 

 



✓ यदि तपाईंसँग एक मेडडकि अपोइन्टमेन्ट छ भने, आफ्नो 
डाक्टरको कायानिय वा आपतकािीन ववभागमा कि 
गनुनहोस,् र भन्नहुोस ्तपाईंसँग COVID-19 छ वा हुन सक्छ। 

 

✓ तिको ग्राकफकमा दिइएका रोकिाम-सल्िाहहरू अनुसरण 
गनुनहोस,् ववशेष गरी खोक्िा र छ ांक छोप्नुहोस,् हात धुनुहोस ्
र प्राय: आफ्नो अनुहार  नछोऔां। 

 

✓ तपाईंको घरमा अन्य व्यस्क्तहरूसँग भाँडा माझ्न,े वपउने 
चचमा, कप, खान ेभाँडाकँुडाहरू, तौंिी वा ओछ्यान 
निगाउनुहोस।् प्रयोग पतछ राम्रोसगँ धुनुहोस।् 

 
 

✓ तपाईंको "बबरामी कोिा" र बािरूममा दिनहँु घरको सफाई 
कमनचारी र कीटाणुनाशकको साि उच्च स्पशन सतहहरू सफा 
र कीटाणुरदहत गनुनहोस,् िेबिको तनिेशन प्रयोग गरेर 
भन्नुहोस ्घरको अन्य क्षेरहरूमा उच्च स्पशन सतहहरू सफा 
र कीटाणुरदहत गनन। सफा र कीटाणुरदहत क्षेर जहाँ रगत, 

मि, वा  शरीरका तरि पिािन हुन सक्छ। 

 

✓ तपाईंको िक्षणहरूको तनरीक्षण गनुनहोस,् बबगे्रको छ भने 
चचककत्सा सेवा खोज्नुहोस ्(उिाहरणका िाचग, तपाईंिाई 



सास फेनन गाह्रो छ भने)। जानु अतघ डाक्टर वा 
आपतकािीन ववभागिाई कि गनुनहोस।् 

 

       

यदि तपाईंमा COVID-19 का आपतकािीन चेतावनी सांकेतहरू 
ववकास भयो भन ेतुरून्त मेडडकि हेरववचार लिनुहोस।् 
आपतकािीन चतेावनी सांकेतहरू तनम्न खािे छन:्  

➢ सास फेनन गाह्रो वा सास छोटो हुनु ।   

➢ छातीमा िगातार िखुाइ वा िबाव हुनु ।  

➢  नयाँ भ्रम वा असमिनता जगाउछ।  

➢  ओि वा अनुहार तनिो हुन्छ। 

 
 

* यो सूची सबै समावेशी छैन। गम्भीर वा सम्बस्न्धत कुनै 
पतन अन्य िक्षणहरूको िाचग कृपया तपाईंको चचककत्सा 
प्रिायकसँग परामशन लिनुहोस।् 

 

यदि तपाईं सांक्रामक हुनुहुन्छ भन्ने तनधानरण गननको िागी 
परीक्षण गररएको छैन भने, तिका सबै तीन कुरा पतछ घर छोड्न 
सक्नुहुन्छ: 



 

• तपाईिाई कम्तीमा ७२ घण्टा (पूणन तीन दिन) कुनै ज्वरो छैन 
(ज्वरो कम गने औषचधको प्रयोग बबना।)  

• अन्य िक्षणहरू सुधार भएका छन ्(उिाहरणका िाचग, जब 
तपाईंको खोकी वा सास फेननमा सुधार आएको छ)। कस्म्तमा सात 
दिन बबततसकेको छ तपाईको िक्षणहरु िेखा परेिेखख। 

 

 

यदि तपाईं अझै सांक्रामक हुनुहुन्छ भने, तपाईं घर छोड्न 
सक्नुहुन्छ यदि तय तिको सबै तीन कुरा पतछ:  
तपाईिाई अब ज्वरो छैन (ज्वरो कम गने औषचधको प्रयोग 
बबना।)  

• अन्य िक्षणहरू सुधार भएका छन ्(उिाहरणका िाचग, जब 
तपाईंको खोकी वा सास फेननमा सुधार आएको छ)।  

• तपाइँिे २४ घण्टाको पछाडड पस्क्तमा िईु नकारात्मक 
परीक्षणहरू प्राप्त गनुनभयो। 

 

 

❒ सँधै तपाईंको स्वास््य सेवा प्रिायक र स्िानीय स्वास््य 
ववभागको तनिेशन अनुसरण गनुनहोस।् 

 

िप जानकारीको िाचग, coronavirus.ohio.gov हेनुनहोस।् 



तपाईंको COVID-19 प्रचनहरूको जवाफको िाचग 1-833-427- 
5634 मा कि गनुनहोस।् 
 

यदि तपाईं वा कुनै वप्रयजनिे कोरोनाभाइरस महामारीसँग 
सम्बस्न्धत चचन्ता अनुभव गरररहनु भएको छ भन,े मद्ित 
उपिब्ध छ। 1-800-985-5990 प्रकोप-कष्ट हेल्पिाइनमा कि 
गनुनहोस।् प्रलशक्षक्षत सल्िाहकारसँग सम्पकन  गनुनहोस ् वा ओहायो 
मानलसक स्वास््य र ित सेवा सहायता िाईन 1-877-275-
6364 मा कि गनुनहोस ्तपाईंको समुिायमा श्रोतहरू फेिा पानन। 
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I couldn’t translate this portion due to its format.

 


