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    कोरोनभाइरस रोि 2019  
 

ओहायोका जेष्ठ नािररक र दीर्घकालीन स्वास््य समस्याहरू भएका माननसहरूका लागि 

COVID-19 सम्बन्धी जााँच सूची 

COVID-19 ववरुद्धको सुरक्षा 
65 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिस, गभषवती महिला, धूम्रपाि गिे मानिस र क्यान्सर, मगृौलाको रोग, क्रोनिक अब्ट्रक्क्िभ 

पल्मिरी रोग, मुिु रोग, मोिपा, ससकल सेल रोग वा मधुमेि जस्ता अन्तनिषहित दीर्षकालीि तथा/वा गम्भीर स्वास््य समस्या भएका 
मानिसिरूमा COVID-19 को जोखिम बढी िुन्छ । तपाईंलाई बढ्दो जोखिममा राख्ि सक्िे त्यस्ता सबै समस्यािरूको सूची िेिष यिााँ 
क्क्लक गिुषिोस ्। 

ओिायोको स्वास््य ववभाग यी वगषिरूमा पिे मानिसिरूलाई निम्ि कायषिरू गिष वविम्र ससफाररस गछष : 
           

COVID-19 का निम्ि लक्षणिरू देखिएको छि ्वा छैिि ्भिेर आफ्िो स्वास््यको निगरािी गिष: 
• ज्वरो आफुिे वा काम्िे 
• िोकी लाग्िे 
• सास फुल्िे वा सास फेिष गाह्रो िुिे 

• थकाइ लाग्िे 
• माांसपेशी वा शरीर दखु्िे 

• िाउको दखु्िे 

• स्वाद वा गन्ध थािा पाउिे क्षमता गुमाउिे 

• र्ााँिी दखु्िे 

• िाक बन्द िुिे वा िाकबाि पािी बग्िे 
• वाकवाकी लाग्िे वा बान्ता िुिे 

• पिाला लाग्ि े

  

यहद तपाईंमा यी लक्षण वा अन्य चचन्ताजिक लक्षणिरू देखिएमा तुरुन्तै आफ्िो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सम्पकष  गिुषिोस ्। यस्तो 
अवस्थामा तपाईंले सकेसम्म चााँडो आफ्िो जााँच गराउिु मित्त्वपूणष िुन्छ ।  

 



http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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यहद तपाईं सास फेिष सककरििुभएको छैि वा सास फेिष गाह्रो भइरिेको छ वा तपाईंको छाती निरन्तर दखुिरिेको छ वा छातीमा 
चथचे जस्तो मिसुस भइरिेको छ, तपाईं भ्रसमत िुिुिुन्छ वा उठबस गिष सक्िुिुन्ि, तपाईंको अिुिार वा ओठिरू िीला भएका 
छि ्जस्ता गम्भीर रोगका सङ्केतिरू तपाईंमा देखिएका छ वा अन्य कुिै पनि गम्भीर वा चचन्ताजिक लक्षण देखिएको छ 

भिे तुरुन्तै सिायता प्राप्त गिुषिोस ्। 
 

यस्तो अवस्थामा के गिे र कुि लक्षण देखियो भिे सिायता प्राप्त गिष िोज्िे भन्ि ेकुरा थािा पाउिका लाचग आफ्िो स्वास््य 

सेवा प्रदायकसाँग परामशष गिुषिोस ्। 
 

सकेसम्म र्रमै बस्िुिोस ्र पािुिा िबोलाउिुिोस ्। सम्भव छ भिे हिाँड्ि वा अन्य मिोरञ्जिका लाचग बाहिर निस्किे प्रयास 

गिुषिोस ्। 
 

बाहिर जााँदा मास्क वा मुि छोप्ि ेकपडा लगाउिुिोस,् अरू मानिसिरूभन्दा कम्तीमा पनि 6 कफि िाढा बस्िुिोस ्र आफ्िा 
िातिरूलाई बारम्बार धुिुिोस ्। 
 

ग्रोसरीको ककिमेल वा और्धीिरू ल्याइहदिे जस्ता दैनिक कायषिरू गिषका लाचग अरूिरूलाई अिुरोध गिुषिोस ्।  
 

यहद तपाईं आफै बाहिर जािुपिे भयो भिे मास्क वा मुि छोप्िे कपडा लगाउिुिोस ्र भीडभाड कम िुिे ठाउाँ िरूमा जािुिोस ्। 
केिी ग्रोसरी स्िोर, और्धी पसल र अन्य केिी स्थाििरूमा जोखिममा रिेका मानिसिरूका लाचग िै भिेर निक्चचत समयमा 
सेवा हदि ेव्यवस्था गररएको छ । 
 

केिी िप्ता पुग्िे िाद्यान्ि र और्धीिरूलाई जोिो गरेर राख्िुिोस ्। यहद तपाईंलाई और्धी ल्याइहदिे कोिी मान्छे छैिि ्भिे 
फामेसीलाई सम्पकष  गरेर िुलाकबाि और्धी पठाउि समल्छ कक समल्दैि वा तपाईं लाइिमा िबससकि और्धी सलि पाउिुिुन्छ 

कक िुन्ि वा तपाईं ड्राइभ-अप ववन्डो (झ्याल) बाि और्धी सलि पाउिुिुन्छ कक िुन्ि भन्िे कुरािरू सोध्िुिोस ्। 
 

यहद तपाईं वा तपाईं निभषर रििुिुिे व्यक्क्त बबरामी भएमा के गिष सककन्छ भन्ि ेबारेमा योजिा बिाउिुिोस ्। 
 

स्वयांको र आफ्िो र्रपररवारका सदस्यिरूको भाविात्मक स्वास््यमा ध्याि हदिुिोस ्। सियोगी व्यक्क्तिरूको सम्पकष मा 
रहिरिि सककयोस ्भन्िका लाचग पररवारका सदस्य, छरनछमेकी र साथीभाइिरूसाँग िप्ताको कम्तीमा पनि एकपिक 

सभडडयोकन्रेक्न्सङ, फोि वा इमेलबाि सञ्चार गिुषिोस ्।  
 

सांशोचधत समनत: िोभेम्बर 3, 2020. 
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COVID-19 का सन्दभषमा तपाईंसाँग भएका प्रचििरूको जवाफ प्राप्त गिष 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) मा फोि गिुषिोस ्। 
 

तपाईंको मानससक स्वास््य पनन शारीररक स्वास््य जनतकै महत्वपूर्घ हुन्छ । यदद तपाईं वा तपाईंको कुन ैवियजन कोरोना भाइरस महामारीका कारर्ले गचन्न्तत 

हुनुहुन्छ वा आन्त्तनुभएको छ भने मद्दत हप्ताको सातै ददन, ददनको चौबीसै र्ण्टा उपलब्ध रहेको छ । COVID-19 CareLine लाई 1-800-720-9616 मा फोि गिुषिोस ्। 
 
 
 

 

 



















http://coronavirus.ohio.gov/
http://coronavirus.ohio.gov/
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रोकथाम यी सावधानीहरूलाई अपनाएर आफू र  

अरूहरूलाई COVID-19 बाट बचाउनुहोस ्। 

काम वा  
अन्य आवचयकतािरूका  

लाचग बािेक  

र्रमै बस्िुिोस ् 

कम्तीमा पनि 6 कफिको  
सामाक्जक दरूीको  
अभ्यास गिुषिोस ्

10 जिाभन्दा बढी 
मानिस िुिेगरी  
भेला ििुिुिोस ्

COVID-19 फैसलएको 
राज्यको भ्रमण गरेर 

आएपनछ क्वारेन्िाइिमा 
बस्िुिोस ्

उपलब्ट्ध िुाँदासम्म डसेलभरी, 
ड्राइभ-थु्र र वपकअप सेवािरू 

प्रयोग गिुषिोस ्

िधोइएको िातले वा 
कुिै सतिमा 

छोइसकेपनछ आाँिा, 
िाक, वा मुि  

िछुिुिोस ्

"धेरै छोइिे सतििरू" लाई 

बारम्बार सफा र 

निमषलीकरण गिुषिोस ्

 

 

 

 

बबरामी िुाँदा  
काम िगिुषिोस ्

आफ्िो र्रपररवार बािेकका  
कुिै पनि मानिसको वररपरर  

िुाँदा मास्क लगाउिुिोस ्

साबुि ताथा पािीले िातिरू 

धुिुिोस ्(20 सेकेन्ड 

वा सोभन्दा बढी 
समय) 
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थप जािकारीका लाचग 1-833-4-ASK-ODH मा फोि गिुषिोस ्वा coronavirus.ohio.gov मा जािुिोस ्। 
 

http://coronavirus.ohio.gov/

