
तपाईं कोही कोविड - १९ बाट सन्क्रमित ब्यक्तीसँग समपक्क िा आउन ुभएको छ भनेर जानकारी गराइएको छ भने: 

घरभित्र अलग्गै बस्नुहोस
 •  सन्क्रमित ब्यक्तीसँग समपक्क िा आएको दिन िेखी १० दिन समि घरमभत्र अलगगगै बसन ुपननेछ। पबबलक हेल्थले आइसोलेसन कदहले अन््त्य 

गनने भनेर मनिनेशन दिने छ। 
 •  ्यदि तपाईंले खोपको परुािात्रा* लगाउनु भएको छ र कुनगैपमन लक्षणहरु िेबखएको छगैन ्या हालसाल कोविड्-१९ को इनफेकसन** भएको हो भने, 

पबबलक हेल्थ ले मनिनेशन नदिएको अिस्था िा आइसोलेसनिा बसन ुपनने छगैन। तपाईंलेतपाईंले  अझगैअझगै  पमनपमन  तलकातलका  मनिनेशनहरूमनिनेशनहरू  पालनापालना  गनु्कपछ्क।गनु्कपछ्क।
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यदि तपाइँ कोभिड- १९ िएको बयकततीसँ् समपक्क मा आउ्नु िएको छ ि्े के ् न्े 

ररङ्टा लाग्े, वाकवाकी 
लाग्े वा पखाला ला्ेको 

(उमेर < १८ मात्र) 

सवािमा ह्ास या सनुघ्े 
शकततीमा कमती आएको 

खोकी शवास फे््क कदि्ाइ 
िएको अवस्ा 

जवरो > ३७.८ डडग्ती 
सेल्सएस र जाडो लाग्े 

एकिमगै ्ककत वा 
लजउिनुख् ेवा जो्नीहरु 
िनुख्*े(उमेर १८ बर्क 
िनिा माथ्)

्ाक ्नुन्एको या भसँ 
्ा ् ब्ेको 

पेट िनुख् े टाउको िनुखेको ्नुलाबब आखँा िोक ्लाग्े घादट िनुख् े

अकटोबर १२, २०२१ 

कोववड - १९ का लक्षणहरु लाई िगैन्क न््रा्ती ््नु्कहोस: 
्यदि तपाईंले खोपको परुािात्रा* लगाउन ुभएको छ र हालसाल कोविड्-१९ को इनफेकसन** भएको हो लक्षणहरु लाई िगैमनक मनगरानी गनु्कहोस। 
तलका लक्षणहरुलाई मनगरानी गनु्कहोस:

यदि लक्षणहरु िेखखएको छ ि्े:
तनुरुनतगै वप. भस. आर टेषट ्राउ न्ु होस:
 •	 वप. मस. आर टेष्ट गराउनको लागी जाँच केन्द्रिा अपोइन्टिेन्ट बकू गनु्कहोस। 
 •	 लक्षणहरु शरुू हुनु भन्िा पदहले वप. मस. आर टेष्ट नेगेदटब भ्यो भने पनु: टेष्ट गराउन ुहोस। 
 •  ्यदि तपाईंले खोपको परुािात्रा* लगाउनु भएको छ र कुनगैपमन लक्षणहरु िेबखएको छगैन ्या हालसाल कोविड्-१९ को इनफेकसन** भएको हो भने 

टेष्ट को पररणाि नआउिा समि घरमभत्र बसन ुहोस। 

घरका अनय सदशयहरु पन् आइसोलेश् मा बस्नु पि्क छ:
 •  ्यदि उमनहरुले खोपको परुािात्रा* लगाउन ुभएको छगैन िा हालसाल कोविड्-१९ को इनफेकसन** िेबखएको छगैन भने तपाईंको टेष्ट को पररणाि 

नेगेदटब नआउिा समि घरका अन््य सद्श्यहरु आइसोलेशन िा बसन ुपि्क छ।

आफ्ो रोज्ारिातालाई सूथित ््नु्कहोस ्वा पलबलक हे््लाई ४१६३३८७६०० मा कल ््नु्कहोस।्

यदि तपाइँमा लक्षण छगै् ि्े पन् परीक्षण ््नु्कहोस ्
 •  ्यदि तपाइँिा लक्षण छगैन भने पमन तपाईंले २ िोटा वप. मस. आर टेष्ट, एउटा जती सकिो चाँडगै र अकको १ हप्ा पछादड परीक्षण गनु्कहोस।् ्यो टेष्टहरु 

कदहले गनने भन्नेबारे पबबलक हेल्थले भन्ने छ।

तपाइँ आइसोलेश्मा बसेको बेला, घरका सबगै सदशयहरुले ््नु्कप न्े कनु राहरु:

 •	 अरुलाई जोगाउनको लागी साब्कजमनक स्थलिा जाँिा िासक लगाउन ुहोला।  •	 मभडभाडिा नजानहुोला।

 •  सिास्थ्य सिस्याहरु भएका िदृ्ध हरुको समपक्क िा नजान ुहोला।  •	 अरुबाट िईु मिटरको िरुी का्यि राख्हुोस।्

*परूगै खोप लगाउनकुो अ्थ्क िइु िात्रा खोप लगाएको १४ दिन पछीको २ डोज खोपको सनृ्खला अ्थिा Ontario Ministry of Health ले परीभावित गरेको कुरालाई िामनने छ। 

**हालसाल को कोविड्-१९ को इनफेकसन भन्ना ले भन्नाले गत ९० दिनिा कोविड्-१९ पोजेदटब िेबखएको र पबबलक हेल्थले बकल्यर गरेको अिस्था लाई बझुाँउ छ। 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

