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यो ससफारिस गरिन्छ छ सक आयोअनहरूले सनम्न अवस्थाहरूमा 14 सिनसम्म सेल्फ-आइसोलेसन गननुपछु :
 यधि िपाईँले गि 14 धिनिा व्यवसाय वा छु ट्टीको लाधग आयोवा भन्दा बाधिि यात्रा गनुुभएको भएिा।
 यधि िपाईँ गि 14 धिनिा कुनै अन्तिाु धरिय क्रुजिा हुनु भएको भएिा।
 यधि िपाईँ COVID-19 को लक्षण भएको वा COVID-19 को पिीक्षणिा सकािात्मक भएको कसैसँग बस्नुभएिा।
सेल्फ-आइसोलेसनको अथु के हो?
 घििा बस्नुिोस् ि धवद्यालय, सावुजधनक स्थानिरूिा नजानु िोस् वा जिघटिा उपस्स्थि नहुनु िोस्।
 सावुजधनक यािायाि, सवािी साझेिािी वा ट्याक्सीिरूको प्रयोग नगनुु िोस्।
 सबै यात्रा स्थधगि गनुु िसो्।
 आफ्नो िाि बेलाबेलािा िुनुिोस् ि असल सिसफाईको अभ्यास गनुु िोस्।
 िपाईँले आफ्नो 14 धिनको सेल्फ-आइसोले सन पूिा नगनुुभएसम्म गैि-अत्यावश्यक धिधकत्सकीय अपोइन्टिे न्टिरू स्थधगि
गनुु िोस्। यधि यो सियावधििा िपाईँको अत्यावश्यक धिधकिसकीय अपोइन्टिे न्ट भएिा, भ्रिणिा सिन्वय गनु िद्दि गनु
आवश्यकीय रूपिा कृपया आफ्नो स्वास्थ्य स्यािाि प्रिायक ि स्थानीय जनस्वास्थ्य प्रधिधनधििरूसँग धिले ि गनुु िोस्।
सेल्फ-आइसोलेसनको अवसिमा मैले के हे िै गननु पछु ?
 धिनको िु ईपटक आफ्नो िापक्रि धलनु िोस्। ज्विोको छ धक भनी िे नुिोस्।
 खोकी वा श्वासप्रश्वासिा कधिनाइ छ धक भनी िे नुिोस्।
मसँगै बस्ने मान्छे को बािे मा के गने ?
 िपाईँको घििा बस्ने परिवािका सिस्यिरू वा अन्य व्यस्ििरू िपाईँको घििै ििन सक्छन् , िि िपाईँ आफ्नो घििा
अरूभन्दा पि धवशेष कोिािा बस्नुपछु ि अलग बाथरुि प्रयोग गनुु पछु (यधि उपलब्ध भएिा)।
 जबसम्म िपाईँ स्वस्थ हुनु हुन्छ, िपाईँका घिका अन्य व्यस्ििरू उनीिरूका िै धनक गधिधवधििरूिा सािान्य जस्तै गिी जान
सक्छन् (उनीिरूको काििा कुनै प्रधिबन्ध छै न)।
 िपाईँले पयाु प्त साविानी नअपनाई कुनै पधन जनवाि (अथाु ि्, कुकुि, धबिालो, सुँगुि, गाईवस्तु , भे डा ि बाख्रा) को
प्रत्यक्ष सम्पकुिा आउनु हुँिैन। यधि सम्भव भएिा, आफ्ना घिपालु वा जनावििरूको लाधग िपाईँको घिभन्दा बाधिि
िे ििाि गने ि बस्ने व्यवस्था गनुु िोस्।
मलाई ज्विो, खोकी वा श्वासप्रश्वासमा कसिनाइ बढे मा मैले के गननुपछु ?
धविािी आयोअनिरू घििा बस्नुपछु ि आफ्नो घिका अरूबाट आफूलाई आइसोले ट गनुु गछु । COVID- 19 ले सङ्क्क्रधिि लगभग
80% आयोअनिरूले िन्दिे स्ख िध्यिसम्म िात्र धविािीपना ििसुस गनेछन्। िेिैजसो िन्हि धविािी आयोअनिरूले आफ्नो
स्वास्थ्य स्यािाि प्रिायककिाँ जानु वा आफूलाई COVID-19 भएको पुधर गनु जाँ ि गिाउनु आवश्यक छै न।
यधि िपाईँ धविािी हुनु भएिा धनम्न नभएसम्म घििा बस्नुिोस्:
 िपाईँलाई कम्तीिा 24 घन्टासम्म ज्विो नभएसम्म (यो भने को ज्विो घटाउने कुनै पधन औषधिको प्रयोग नगिी एक धिन
भरि ज्विो नआउने िो), ि
 अन्य लक्षणिरू सुिाि भएको भएिा (उिाििणका लाधग, जब िपाईँको खोकी वा स्वाँ स्वाँ सुिाि हुन?छ), ि
 लक्षणिरू िे स्खएको सिय िे स्ख कस्म्तिा 7 धिन भयो।
िपाईँलाई स्वास्थ्य उपिाि िाधिन्छ जस्तो भन्ने लाग्छ भने सबै भन्दा पधिले कल गनुु िोस्। िपाईँको प्रिायकले िपाईँलाई कायाु लयिा
िे रिनु आवश्यक छ वा िपाईँ घििै धनको हुन सक्नुहुन्छ भनी आँ कलन गनु सक्छन् । साथै , प्रधवधिको प्रयोग गिी घिबाटै धिधकत्सकीय
प्रिायकसँग कुिा गनु िपाईँको लाधग धवकल्पिरू हुन सक्छन्।

