कोयोना बाइयस योग 2019
COVID-19 सङ्क्रमभत व्मक्तिसॉगको सम्बाक्तित सम्ऩककभा आएऩमि क्िाये न्टाइनभा फस्ने फाये भा
COVID-19 सॉग सम्फन्न्धत नमाॉ िैऻामनक तथ्महरू पेरा ऩदै जाॉदा जनस्िास्थ्मसम्फन्धी सुझािहरू ऩमन ऩरयभाजकन तथा अद्यािमधक हुॉदै गइयहे का िन ्। 2020 डडसेम्फय 2 भा योग

मनमन्रण तथा योकथाभ केन्र (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) रे एउटा सॊन्ऺप्त िैऻामनक रेख प्रकामित गये को मथमो। उि सॊन्ऺप्त रेखभा COVID-19 सङ्क्रमभत

व्मक्तिको सम्ऩककभा आएका हुन सक्ने भामनसहरूराई क्िाये न्टाइनभा याख्ने कामकराई घटाउनुऩने कुयाराई उल्रेख गरयएको मथमो। ओहामो स्िास्थ्म क्तिबाग (Ohio Department of Health,
ODH) रे हाम्रो याज्मका क्तििेष आिश्मकताहरू ऩूया गनक य स्थानीम ऩरयन्स्थमत तथा स्रोतहरूभामथ ध्मान डदन मो डदिामनदे िराई ऩरयभाजकन गये को ि।

ODH रे स्िीकाय गये का क्िाये न्टाइनसम्फन्धी सुझािहरूरे स्रोतहरूको प्रबािकायी प्रमोग य क्िाये न्टाइनऩमिको सङ्क्रभणको जोन्खभ घटाउन भद्दत गिकन ्। स्थानीम स्िास्थ्म
क्तिबागहरूसॉगको ऩयाभिकभा स्िास्थ्म सॊस्थाहरूरे स्िास्थ्म सॊस्थाभा कभकचायीहरूको अबाि हुन नडदनका रामग CDC द्वाया अन्ततमाय गरयएका यणनीमतहरूराई ऩमन अऩनाउन
सक्नेिन ्।.

COVID-19 सङ्क्रमभत व्मक्तिसॉगको सम्बाक्तित सम्ऩककभा आएऩमि
क्िाये न्टाइनभा फस्ने फाये भा ODH रे मसपारयस गये का क्तिकल्ऩहरू
क्िाये न्टाइन अिमध

Рекомендуемые меры

ऩमिल्रोऩटक सङ्क्रमभत व्मक्तिसॉग सम्बाक्तित सम्ऩककभा आएको सभमदे न्ख

अरूसॉगको बौमतक दूयी (कम्तीभा ऩमन 6 डपट) कामभ याख्नुहोस ् य अरू भामनसहरूको

कम्तीभा ऩमन 14 डदन* सम्भ घयभै फस्नुहोस ्।
सङ्क्रभण पैरने जोन्खभराई
कभ गने अनुकूरतभ अिमध

*14-डदने क्िाये न्टाइनको अिमध बनेको क्िाये न्टाइन ऩमि सङ्क्रभण पैरने
जोन्खभ सफैबन्दा कभ हुने अिमध हो। मो यणनीमत बीडबाड हुने ठाउॉ भा,
कामाकरमहरूको घनत्ि फढी बएका ठाउॉ भा िा कोयोना
पैरने िा COVID-19 का कायण

गम्बीय रूऩभा क्तफयाभी ऩनक सक्ने भामनसहरू

सॉगको सम्ऩककभा आइने सम्बािना उच्च बएको अन्म ठाउॉ हरूभा फसोफास
गने, काभ गने िा बेट्न जाने भामनसहरूका रामग फढी उऩमुि हुन्ि।

नन्जक जाॉदा भास्क रगाउनुहोस ्।

14 औ ॊ डदनसम्भ रऺणहरू दे न्खन्िन ् डक दे न्खॉदैनन ् बन्ने कुयाको स्िमॊ मनयीऺण

गनुह
क ोस ्। (डदनभा दुईऩटक ताऩरभ जाॉच्नुहोस ्, ज्ियो आएको, खोकी रागेको, सास पेनक
गाह्रो बएको ि डक िै न हे नह
ुक ोस ् िा COVID-19 का अन्म रऺणहरू िन ् डक हे नह
ुक ोस ्।)

COVID-19 का रऺणहरू दे न्खएका िा ऩयीऺण गदाक नमतजा ऩोजेडटब आउने भामनसहरूरे
आपैराई आइसोरेसनभा याख्नुऩिक य आइसोरेसनफाट मनस्कनका रामग सुझािहरूको
ऩारना गनुऩ
क ने हुन्ि।
अरूसॉगको बौमतक दूयी (कम्तीभा ऩमन 6 डपट) कामभ याख्नुहोस ् य अरू भामनसहरूको
नन्जक जाॉदा भास्क रगाउनुहोस ्।

14 औ ॊ डदनसम्भ रऺणहरू दे न्खन्िन ् डक दे न्खॉदैनन ् बन्ने कुयाको स्िमॊ मनयीऺण

गनुह
क ोस ्। (डदनभा दुईऩटक ताऩरभ जाॉच्नुहोस ्, ज्ियो आएको, खोकी रागेको, सास पेनक
घटाइएको अिमध 1

ऩमिल्रोऩटक सङ्क्रमभत व्मक्ति सॉगको सम्बाक्तित सम्ऩककभा आएको सभमदे न्ख
कम्तीभा ऩमन 10 डदन* सम्भ घयभै फस्नुहोस ्।

गाह्रो बएको ि डक िै न हे नह
ुक ोस ् िा COVID-19 का अन्म रऺणहरू िन ् डक हे नह
ुक ोस ्।).)

अफ सङ्क्रभण िै न बन्ने कुया ऩक्काऩक्की गनक मो अिमध सडकन राग्दा (आठौं डदन िा
त्मसऩमि) बाइयर ऩयीऺण गयाउनुहोस ्। तय 10 डदनबन्दा ऩडहरे नै क्िाये न्टाइनभा फस्न
निाड्नुहोस ्।

COVID-19 का रऺणहरू दे न्खएका िा ऩयीऺण गदाक नमतजा ऩोजेडटब आउने भामनसहरूरे
आपैराई आइसोरेसनभा याख्नुऩिक य आइसोरेसनफाट मनस्कनका रामग सुझािहरूको
ऩारना गनुऩ
क ने हुन्ि।
अरूसॉगको बौमतक दूयी (कम्तीभा ऩमन 6 डपट) कामभ याख्नुहोस ् य अरू भामनसहरूको
अन्न्तभऩटक सङ्क्रमभत व्मक्तिको सम्ऩककभा आएको ऩाॉचौं डदन िा सोऩमि
सङ्क्करन गरयएको नभुनाफाट SARS-CoV-2 (COVID-19 कायण दे न्खने बाइयस) को
घटाइएको अिमध 2

ऩयीऺण गयाउॉ दा नेगेडटब नमतजा आएको हुनुऩिक य अन्न्तभऩटक सङ्क्रमभत
व्मक्तिको सम्ऩककभा आएको सभमदे न्ख कम्तीभा ऩमन सात डदनसम्भ घयभै
फस्नुऩिक ।

नन्जक जाॉदा भास्क रगाउनुहोस ्।

14 औ ॊ डदनसम्भ रऺणहरू दे न्खन्िन ् डक दे न्खॉदैनन ् बन्ने कुयाको स्िमॊ मनयीऺण

गनुह
क ोस ्। (डदनभा दुईऩटक ताऩरभ जाॉच्नुहोस ्, ज्ियो आएको, खोकी रागेको, सास पेनक
गाह्रो बएको ि डक िै न हे नह
ुक ोस ् िा COVID-19 का अन्म रऺणहरू िन ् डक हे नह
ुक ोस ्।).)

COVID-19 का रऺणहरू दे न्खएका िा ऩयीऺण गदाक नमतजा ऩोजेडटब आउने भामनसहरूरे
आपैराई आइसोरेसनभा याख्नुऩिक य आइसोरेसनफाट मनस्कनका रामग सुझािहरूको
ऩारना गनुऩ
क ने हुन्ि।

2020 डडसेम्फय 3 भा तमाय ऩारयएको

थऩ जानकायीका रामग coronavirus.ohio.gov भा जानुहोस ्।.

COVID-19 सॉग सम्फन्न्धत प्रश्नहरूको जिाप प्राप्त गनक 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) भा पोन गनुह
क ोस ्।
तऩाईंको भानमसक स्िास्थ्म तऩाईंको िायीरयक स्िास्थ्म जक्तिकै भहत्त्िऩूणक ि। तऩाईं य तऩाईंका कोही क्तप्रमजन कोयोना बाइयसको भहाभायीका कायण कुनै मचन्ताभा हुनह
ु ु न्ि बने हाभी
तऩाईंहरूराई हप्ताभा सातै डदन, 24 सै घण्टा भद्दत गनक तमाय िौं। COVID-19 CareLine को पोन नम्फय 1-800-720-9616 भा पोन गनुह
क ोस ्।

