
COVID-19 र श्वासप्रश्वासकवा भवाइरसहरू
बालबाललका/लिद्ार्थी/ियस्कहरूको दलैिक लस्रिलिङ । आफ्िो बच््चाको तर््फ बाट आमाबिुा/अलििािकले िि्फ सक्िहुुन््छ ।

सेप्टेम्बर 6, 2022

1. के तपवाईमंवा यीमध्ये कुनै पनन नयवँा ववा खरवाब हुदैँ गइरहेकवा लक्षणहरू* देनखएकवा छन ्?

A) एउटवा ववा धेरै:

 37.8°C भन्दवा मवानिको ज्वरो  
आउने र/ववा जवाडो हुने

खोकी लवाग्ने सवास फेन्न गवाह्ो हुने स्ववाद/गन्ध कम हुने ववा हरवाउने

B) दुई ववा धेरै: 

घवँाटी दुख्ने टवाउको दुख्ने अत्यन्तै िवाकेको  
महससु हुने

नवाकबवाट पवानी  
बग्ने/ नवाक बन्द हुने

मवंासपेशी  
दुख्ने/ जोननी दुख्ने

बवान्तवा हुने/ववाकववाकी लवाग्ने/  
पखवालवा लवाग्ने

छ

छैन

2. के गएको 10 नदनमवा तपवाईकंो COVID-19 को परीक्षणको ननतजवा पोनजनटभ आएको छ र लक्षण(हरू) देनखएको छ ?

यनद प्रश्न 1 ववा 2 को जववाफ “छ/छन”् भएमवा घरमै र अरूबवाट 
अलग्गै आइसोलेसनमवा बस्नुहोस्

अनतररक्त उपवायहरू अपनवाउनुहोस*्*

छ

छैन

3.  के तपवाईलंवाई 1(B) मवा भएकवामध्ये एउटवा मवात्र लक्षण देनखएको छ ववा ननम्नमध्ये कुनै पनन नयवँा ववा खरवाब हुदैँ गइरहेको लक्षण 
देनखएको छ ?*

• पेट दुख्ने   •आखँवाको रङ गुलवाबी हुने   •भोक कम हुने ववा भोकै नलवाग्ने

  यनद “छ” भने तपवाईकंो लक्षण 24 घण्टवा (ववाकववाकी लवाग्ने/बवान्तवा हुने/पखवालवा लवाग्ने भएमवा 48 घण्टवा) 
सम्म सधुवार नभएसम्म र तपवाईलंवाई कुनै पनन नयवँा लक्षण नदेनखएसम्म घरमै बस्नुहोस्

छ

छैन

4.  के तपवाईलंवाई अनहले नै क्ववारेन्टवाइन, आइसोलेसन ववा घरमवा बस्न ववा स्कुल ववा बवाल स्यवाहवारमवा उपनस्ित नहुन भननएको छ? 
(उदवाहरणकवा लवानग, निनकत्सक, सघंीय बोड्नर एजेन्ट, जनस्ववास््थ्यद्वारवा) ?

  यनद “छ” भने घरमै बस्नुहोस ्सवािै तपवाईलंवाई नदइएकवा ननददेशनहरूको पवालनवा गनु्नहोस्

छ

छैन

5.  के तपवाईलंवाई तपवाई ंCOVID-19 को परीक्षणको ननतजवा पोनजनटभ आएको ववा लक्षणहरू देनखएको व्यनक्तको ननकट सम्पक्न  
हुनुहुन्छ भनेर भननएको छ ?

  यनद “छ” भने अनतररक्त उपवायहरू अपनवाउनुहोस ्+ लक्षणहरू* देनखएमवा तुरुन्तै आइसोलेसनमवा बस्नुहोस्

छ

छैन

*यलद लक्षण ज्ात स्िास््थ्य समस्याले गदा्फ िएको हो ििे “्ैछि” ्चयि गिु्फहोस ्। यलद लक्षण ियाँ, लिन्ि िा खराब हुदँ ैगइरहकेो िएमा “्छ” ्चयि गिु्फहोस ्। यलद COVID-19 िा फ्ललू लिरुद्धको खोप लगाएको 48 घण्टालित्र हल्का र्काि 
महससु हुिे, मांसपेशी िा जोिथीहरू दखु्िे िएमा “्ैछि” ्चयि गिु्फहोस ्। 

** र्प उपायहरू पालिा गिु्फ ििेको: सबै साि्फजलिक स्र्लहरूमा राम्ोसँग लर्ट हुिे मास्क लगाउिे, तपाईलें आफ्िो मास्क खोल्िपुिने लरियाकलापहरू िगिने र उच््च जोलखममा िएका मालिसहरूलाई ििट्ेिे िा त्यस्ता स्र्ािहरूमा िजाि े।
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