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COVID-19 सम्बन्धी जनस्वास्थ्य सुझावहरू 

नोवेल कोरोनाभाइरस के हो ?  

COVID-19 (पहहले "नोवेल कोरोनाभाइरस" भनेर हिहनने) एक नयााँ भाइरस स्ट्र ेन हो जुन एक व्यक्तिबाट अको 

व्यक्तिमा सर्छ  । यो हाल संयुि राज्य अमेररका र अन्य धेरै देशहरूमा फैहलाँदै र् । 

नोवेल कोरोनाभाइरस कसरी फैहलन्र् ?  

स्वास्थ्य हवशेषज्ञहरूले यो कसरी फैहलन्र् भने्न बारेमा थप अध्ययन गरररहेका र्न् । हाल, यो हनम्नानुसार 

फैहलने बुहझएको र्:  

• संक्रहमत व्यक्तिले खोक्दा वा हाछु्ाँ गदाछ श्वासप्रश्वासका थोपाहरू माफछ त  

• एक अकाछसाँग नहजकको सम्पकछ मा रहेका व्यक्तिहरू हबि (करीव 6 हफटभन्दा कम दूरीमा)  

भाइरस रहेको सतह वा वसु्तलाई र्ोएर मुख, नाक वा आाँखामा रु्ाँ दा  
 

यसका लक्षणहरू के-के हुन् ?  

नोवेल कोरोनाभाइरसको हनदान भएका व्यक्तिहरूले भाइरसको सम्पकछ मा आएको दुई हदन भन्दा कम समयदेक्तख वा 

14 हदनसम्म देखा पनछ सके्न लक्षणहरू देक्तखएको बताएका र्न् । 

ज्वरो, खोकी, सास फेनछमा समस्या 

गम्भीर COVID-19 हबमारीको उच्च जोक्तखममा रहेका व्यक्तिका लाहग मागछदशछन  

जनस्वास्थ्यले गम्भीर हबरामीको उच्च जोक्तखममा रहेका व्यक्ति घरहभतै्र र सकेसम्म ठूलो समूहका 

माहनसहरूबाट टाढा रहनु पने हसफाररस गदछर् । उच्च जोक्तखमयुि व्यक्तिहरूमा हनम्न लगायत पदछर्न्:  

• 60 वषछभन्दा बढी उमेरका माहनसहरू  

• हृदय रोग, फोक्सोका रोग वा मधुमेह लगायत अन्तहनछहहत स्वास्थ्य समस्या रहेका माहनसहरू   

• कमजोर प्रहतरक्षा प्रणाली रहेका माहनस  

• गभछवती महहलाहरू  
 

आफ्नो समस्याले उनीहरूलाई गम्भीर COVID-19 हबमारीको जोक्तखममा पार्छ  हक पादैन भने्न बारेमा हजज्ञासा हुने जो 

कोहीले आफ्नो स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूसाँग परामशछ हलनुपर्छ  । 

सबैका लाहग मागछहनदेशन 

तपाईंले हनम्नानुसार आफ्नो र महत्त्वपूणछ कुरा, जो COVID-19 को बढी जोक्तखममा रहेका माहनसहरूको जोक्तखम कम 

गनछ सकु्नहुन्र्:  

घरमै बसु्नहोस् र आफू हबरामी हुाँदा सावछजहनक स्थलमा बाहहर नजानुहोस् ।  

• आवश्यक नभएसम्म सामान्यतया मेहिकल संस्थादेक्तख टाढा रहनुहोस् । यहद तपाईं कुनै पहन हहसाबले हबरामी 

हुनुहुन्र् भने हभत्र जानु भन्दा पहहले आफ्नो हिहकत्सकको कायाछलयमा कल गनुछहोस् ।  



• तपाईं हबरामी हुनुहुन्न भने पहन अस्पताल, दीघछकालीन स्याहार संस्था वा नहसछङ होमहरूबाट सकेसम्म टाढा 

रहनुहोस् । यहद तपाईंलाई यी संस्थामधे्य कुनैमा जानुपने र् भने त्यहााँ रहने समय सीहमत गनुछहोस् र हबरामीहरूबाट 6 

हफट दूरी कायम गनुछहोस् ।  

• अत्यावश्यक भएमा बाहेक आपत््कालीन कक्षमा नजानुहोस् । आपत््कालीन हिहकत्सा सेवाहरूले सबैभन्दा गम्भीर 

आवश्यकताहरूको पहहले सेवा गनुछपने हुन्र् । यहद तपाईंमा खोकी, ज्वरो वा अन्य लक्षणहरू देक्तखएको र् भने, पहहले 

आफ्नो हनयहमत हिहकत्सकलाई कल गनुछहोस् ।  

•  साबुन र पानीले आफ्नो हात पटक-पटक धुने, हटसु पेपर वा आफ्नो कुहहनोमा खोके्न र आफ्नो आाँखा, नाक वा मुख 

नरु्ने लगायत उतृ्कष्ट व्यक्तिगत सरसफाइ व्यवहार अभ्यास गनुछहोस् ।  

• हबरामी व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुहोस्, हवशेष गरी तपाईं कोरोनाभाइरसको उच्च जोक्तखममा हुनुहुन्र् भने ।  

बारम्बार र्ोइने सतह र वसु्तहरू सफा गनुछहोस् (जसै्त ढोकाको ह्याण्डल र बत्तीका क्तस्विहरू)। सामान्यतया घर सफा 

गने सामग्रीहरू प्रभावकारी हुन्र्न् ।  

• धेरै आराम गनुछहोस्, प्रशस्त तरल पदाथछहरू हपउनुहोस्, स्वस्थ खानाहरू खानुहोस् र आफ्नो प्रहतरोध क्षमतालाई 

सबल बनाउन तनावको व्यवस्थापन गनुछहोस् । 
 

यहद तपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू देक्तखएको र् वा कुनै प्रश्नहरू र्न् भने, तपाईं यो नम्बरमा कल गनछ सकु्नहुन्र्: 

मेके्लनबगछ काउन्टी जनस्वास्थ्य हटलाइन 980-314-9400 

www.MeckNC.gov/COVID-19 

https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx
https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx

