
कोविड - १९ के-१२ विध्यार्थी परीक्षण समयाग्ी
कृपयया स्कु ल प्रिेशगरकुनु अगयाडी यसलयाई पूणनुरुपमया भरकुनुहोलया। 

नाम:्                              ममति:              समय:
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रुघयालयागेको िया
 रयाकियाट ससङ्यार िगेको

टयाउको दखेुको

1. के विध्यार्थी तल देखयाएकया यया झर खरयाि हुँ दै गएकया लक्षणहरु देखयापरेकया छर?*

स्यादमया ह्यास यया सकुघे् शक्ीमया कमी ज्वरो > ३७.८ डडग्ी सेल्सिएस खोकी
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िया यदद मयाथर् उले्ख गरेकया ककु रैपवर 
लक्षणहरु देखया परेको “हो” भरे: 
ियाहहर कतै रवरस्ी 

घर भभत्र िस्कु होस जचयाउर  
जयारकुहोस 

स्यास्थ्यकमथी लयाई सम्पकनु  गरकुनु होस  

2. तपयाईं को घरमया कसैलयाई  मयाथर् उले्ख गरेकया एक िया धेरै लक्षणहरु देखया परेको छ ?
 
3. गएको १४ ददरमया  कसैले क्यारडया ियाहहर ययात्रया गरेको छ ?
 
4. के  तपयाईं को घरमया कोही कोविड - १९ ियाट सन्क्रममत ब्यक्ीसुँ ग सम्पकनु मया आएको िया घरभभत्र िस् यया 
छकु टै् िस् भवरएको छ  ?
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परीमार्जिि ममिी: February 23,2021

*स्ास्थ्यकममीले  पूर्वबि रोग भएको पहिचान गरेका बच्ा िरुको िकमा, यहि कुनै नया,ँ फरक शैली को र खराब हँिै गएको,  तबमाररको लक्षणिरु िेखापरेको छैनभने माथिका प्रश्निरु मा “छ” भनेर हिक नलगाउनु िोला । आफनो बच्ाको 
लक्षणिरुमा हने परररि्वनिरु को तनगरानी राखु् िोला ।

यदद प्रश्न रम्बर २,३ 
अर्िया ४ मया “ छ” 
भने् जियाफ ददरकु 
भएको छ भरे  

घरभभत्र िस्कुहोस पब्लिक हेल्थ (Public Health)  
को सल्याह लयाई पयालरया गरकुनुहोस

श्यासफेरनु कहिरयाइ भएको

ररङ्टया लयागे्, ियाक 
ियाकी लयागे् िया 

पखयालया लयागेको

घयादट दखेु् यया वरलर  गयाह्ो भएकोविसन्ो महशकुस भएको, भजउ 
दखेु् अर्िया  र्कयार महशकुस 

हरे
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हो

• लक्षणिरु िेखखएको हिनिेखी नै िपाईंको  बच्ा  घरभभत्र १० 
हिन सम्म अलग् ैबस् ुपननेछ।  

• यहि लक्षणिरुमा सुधार िेखखएको अरस्ामा १० हिन पछाहि 
बच्ा सु्ल   जिान सके् छ ।

• घरका अन्य सि््यिरु जिो सु्ल जिानछन १४ हिन सम्म अलग् ै
बस् ुपननेछ।  

• यहि स्ास्थ्यकममी ले कोतरि्-१९ बािके  अन्य सम्यािरु 
पहिचान गरेको अरस्ामा लक्षणिरुमा सुधार आएको २४ 
घण्ा पछाहि िपाईंको बच्ा सु्ल जिान सके् छ । घरका बाकंी 
सि्यिरु सु्ल  जिान सके् छन ।  

जयाच रगरयाएको

• कोतरि्-१९ को पररणाम सकारात्मक (Positive)  
िेखखयो भने  बच्ा को सु्लमा  जिानकारी गराउनु िोस ।

• िपाईं को  बच्ा मा लक्षणिरु िेखा परेको हिन बाि १० 
हिन सम्म  घरभभत्र  अलग् ैबस् ुपननेछ।  

• घरका अन्य  सि््यिरु  र प्रत्यक्ष सम्पक्व मा आएका  
ब्यक्ीिरु घरभभत्र १४ हिन सम्म अलग् ैबस् ुपननेछ।  

• अन्य तनिनेशन र अनुशन्ानका लामग  िोरन्ो पब्लिक िले्थ 
ले िपाईं लाई सम्पक्व  गननेछ ।

सकयारयात्मक

• लक्षणिरुमा सुधार आएको २४ घण्ा पछाहि िपाईं को 
बच्ा सु्लमा  जिान सके्छ ।

• जििासँम्म उतनिरुलाई कुनै लक्षणिरु िेखा परेको छैन 
भने  बच्ा को आफन्त ( िाजुि भाई रा हििी बहिनी) 
िरुन्त ैसु्ल जिान सके्छन ।

• घरका अन्य बसै् सि््यिरु जिो सु्ल जिनछन 
उतनिरुलाई कुनै लक्षणिरु िेखा परेको छैन भने िुरन्त ै
सु्ल जिान सके्छन।

रकयारयात्मक

हैर/ छैर

• बच्ाको सु्लमा   लक्षणिरु िेखा परेको  जिानकारी गराउनु िोस ।

• िपाईं को  बच्ा  घरभभत्र बस्कुो साि ैकोतरि – १९ को जिाच  गराउनु पि्वछ ।

• घरका पतन पतन  सि््यिरु जिो सु्ल जिनछन  बाहिर कि ैनतनस्ी, पररणाम नकारात्मक (Nega-
tive) निेखीिा सम्म  घरभभत्र बस् ुपननेछ ।

• घरका सब ैसि्यिरु बाहिर कि ैनतनस्ी  घरभभत्र बस् ुिोस । बच्ा लाई कोतरि – १९ को जिाच गराउनुिोस 
।

• यहि कोतरि्-१९ को पररणाम सकारात्मक (Positive)  िेखखयो भने, बच्ाको सु्लमा जिानकारी गराउनु 
िोस । अन्य तनिनेशन का लामग िोरन्ो पब्लिकिेल्थ ले िपाईंलाई सम्पक्व  गनने छ ।

• यहि  पररणाम नकारात्मक (Negative)   िेखखयो भने पतन,   बच्ा बाहिर किै नतनस्ी  १४ हिन अलग् ै
घरभभत्र बस्पुनने छ  । घरका अरु बच्ािरु पतन सु्ल नगइ बाहिर किै नतनस्ी कोतबि -१९ को सम्पक्व मा 
आएको बच्ाले  १४ हिन नपुया्वउंिा  सम्म अलग् ैबस् ुपनने छ ।

• यहि बच्ा लाई कोतरि – १९ को जिाच नगराएको अरस्ामा  १० हिन सम्म र अन्य परररार सि््यिरु १४ 
हिन सम्म घरभभत्र बस् ुपननेछ ।  
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यहि गएको १४ हिनमा घरका  कुनै  सि््यिरुले क्ानिा बाहिर यात्रा गरेको छ भने, यात्रा गरेको ब्यक्ी १४ हिन सम्म क्ारेन्ाइन (Quarantine) मा अलग् ैबस्पुननेछ। घरका  सब ै सि््यिरु क्ानािा 
बाहिर यात्रा गरेको ब्यक्ीले १४ हिन सम्मको क्ारेन्ाइन (Quarantine) पुरा नगिा्व सम्म  घरमा  बस् ुपननेछ। यहि उक् ब्यक्ी अत्याबश्यक (essential worker) क्षते्रमा कामगनने  ब्यक्ी जिस्:ै ि्रक 
ि्राइबर्, पाईलि  जिस्ाई क्ारेन्ाइन मा बस्पुनने छुि छ, त्यस्ो अरस्ामा घरका अन्य सि््यिरु सु्ल जिान सके्छन ।

मेरो िच्यामया कोविड-्१९ सुँ ग सम िन्धित एक िया  धेरै लक्षणहरु देखया परेकोछ  । 
यस्ो अिस्यामया मैले के गरकुनुपदनुछ ?

के तपयाईंको िच्या कोविड - १९ ियाट सन्क्रममत ब्यक्ीसुँ ग सम्पकनु मया आएको थर्यो ?  

तपयाईंको  िच्याको कोविड – १९ को जयाचको पररणयाम के छ ?




