
 

तपाईंमा कोभिड-19 का लक्षणहरू देखिरहेका छन ्र तपाईं आफ्नो परीक्षणका नततजाहरूको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ िने,  

नततजाहरू नआउँदासम्म तपाईं घरमा बस्नुहोस।् 
 

तपाईंलाई कोभिड-19 िएमा के गने 

• लक्षणहरू वा िोपको स्स्ितत जे-जस्तो िएपतन अको पाँच ददनसम्म घरमा बस्नुहोस।् 

• जतत सक्दो अन्य मातनसबाट टाढा बस्नुहोस ्(तपाईंको आफ्नै घरायसीका ती व्यस्क्तहरूसदहत)।   

• तपाईं अन्य मातनसहरूबाट टाढा बस्न सक्नुहुन्न िने, तीन-तहको (वा अझ राम्रो) मास्क लगाउनुहोस।् 

 
 

 तपाईंको ज्वरो तनको नहँुदासम्म र अन्य 

लक्षणहरूमा सधुार नआउँदासम्म घरमा 
बस्नुहोस।् 

 अको पाँच ददनसम्म मास्क लगाउनुहोस।् 

 मास्क लगाएर क्रियाकलापहरू पुनः 
आरम्ि गनुहुोस।् 

 अको पाँच ददनसम्म मास्क लगाउनुहोस।् 

छन ् छैनन ्

• तपाईंलाई ज्वरो वा अन्य लक्षणहरू छन ्जनु छैठौँ ददनसम्म पतन तनको िएका छैनन?् 

 
 

डिसेम्बर 30, 2021 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

लक्षणहरू वा खोपको स्थिति जे-जथिो भएपति 
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तपाईंको अनावरणिन्दा 90 ददनअतघ कोभिड-19 को परीक्षण नततजा पोस्जदटि िएमा। 

  
 

 10 ददनसम्म अन्य मातनसहरूको वररपरर जाँदा मास्क लगाउनुहोस।्  

 तपाईंमा लक्षणहरू देखिएमा, परीक्षण गराउनुहोस ्र घरमा बस्नुहोस।् 
 

 
तपाईं कोभिड-19 िएको कोही व्यस्क्तसँग अनावतृ 

हुनुिएको थियो िने के गने** 

• तपाईंले कुनै पतन कोभिड-19 ववरुद्धको िोपको बुस्टर डोज 

लगाउनुिएको छ िने। 

 
 

• तपाईंले छ मदहनािन्दा कम समयअतघ Pfizer वा Moderna 

िोपको प्रािभमक श्रङृ्िला* पूरा गनुिुएको छ िने। 

 
 

• तपाईंले दईु मदहनािन्दा कम समयअतघ Johnson & 

Johnson िोपको प्रािभमक श्रङृ्िला* पूरा गनुिुएको छ िने। 

 
 

डिसेम्बर 30, 2021 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

 तपाईंको अस्न्तम 

अनावरणपतछ 10 

ददनका लाथग अन्य 

मातनसहरूको वररपरर 
जाँदा मास्क 

लगाउनुहोस।् 

 पाँचौँ ददनमा परीक्षण 

गराउनुहोस।् 

 तपाईंमा लक्षणहरू 

देखिएमा वा 
परीक्षणको नततजा 
पोस्जदटि आएमा, 
घरमा बस्नुहोस।् 

वा 

वा 

10 

ददनका 
लाथग 

र िपाईंका कोभभि-19 ववरुद्धका खोपहरू नवीनतम छि ्
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*प्रािभिक श्रङृ्खलािा Johnson & Johnson खोपको एउटा िोज; वा Moderna वा Pfizer खोपको दईुवटा िोज; वा िपाईंको 
प्रतिरोधात्िक क्षििा किजोर भएको कारणले िपाईंले अतिररक्ि िोज लगाउिुभयो भिे, Moderna वा Pfizer खोपको िीिवटा िोज 

सिावेश हुन्छि।्   

 

Ohio Department of Health सँग आफ्नो ग्राक्रिक साझा गनुिुएकोमा Clark County को सयंुक्त स्वास््य 

स्जल्लालाई धन्यवाद। 

 

 
 

तपाईं कोभिड-19 िएको कोही व्यस्क्तसँग अनावतृ  
हुनुिएको थियो िन ेके गने** 

 तपाईंले दईु मदहनािन्दा धेरै समयअतघ Johnson & 

Johnson िोपको प्रािभमक श्रङृ्िला पूरा गनुिुएको छ र 
बुस्टर लगाउनुिएको छैन िने। 

 
 

 

 तपाईंले िोप लगाउनुिएको छैन वा Pfizer वा Moderna को 
एउटामात्र डोज लगाउनुिएको छ िने। 
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 तपाईंको अस्न्तम अनावरणपतछ 

पाँच ददनसम्म घरमा बस्नुहोस,् 

त्यसपतछ अको पाँच ददनसम्म 

अन्य मातनसहरूको वररपरर जाँदा 
मास्क लगाउनुहोस।् 

 पाँचौँ ददनमा परीक्षण गराउनुहोस।् 

 तपाईंमा लक्षणहरू देखिएमा वा 
परीक्षणको नततजा पोस्जदटि 

आएमा, घरमा बस्नुहोस।् 

वा 

 तपाईंले छ मदहनािन्दा धेरै समयअतघ Pfizer वा Moderna 

िोपको प्रािभमक श्रङृ्िला* पूरा गनुिुएको छ िने। 

 

 

र िपाईंले खोप लगाउिुभएको छैि वा िपाईंका खोपहरू नवीनतम छैिि ्

5 

ददनका 
लाथग 

वा 
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