संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो
कोरोनाभाइरस रोग २०१९ (COVID-2019)
आत्म-अवलोकन ननर्दे निका
न्यन ह्याम्पशायर सार्कजननक स्वास्थ्य सेर्ा (DPHS) ले १४-नर्दन सम्म आत्म-अवलोकनको लानग तलका चरणहरू पालना
गरे र आफनलाई र अरूलाई कनिड १९ को सम्भानर्त जोखिमबाट सनरक्षाको लानग अनन रोध एबम नसफाररस गर्क ि:
१ कडा श्वासप्रश्वासको नशष्टाचार र सरसफाइ मा नबशे ष ध्यान नर्ननहोस। िााँ सी र्ा िींकने बेलामा तपाईको नाक र मन िलाई
एक नटशू पेपरले ढाक्ने गननक होस्। उक्त नटशू पेपर र्स्त नबन मा फाल्ननहोस I हात साबन न र पानीले कखिमा २० से केन्ड सम्म
धन ननहोस्। यनर् साबनन उपलब्ध िै न िने रक्सीमा आधाररत हात सेननटाइजर प्रयोग गननकहोस।.
२ ज्वरो, िोकी, सासको कमी, र्ा श्वासप्रश्वासको रोगका अन्य लक्षणहरू उपर सतकक रहननहोस् I
३ यनर् तपाईलाई ज्वरो आयो र्ा िोकी लाग्यो र्ा सास फेनक अप्ठे रो ियो िने:
* आफ्नो तापक्रम नाप्ननहोस ।
* अरूसाँग को सम्पकक सीनमत गननकहोस्।
* स्वास्थ्य सल्लाह िोज्नन होस्। डाक्टरको अनफस र्ा इमजेन्सी कक्ष्य मा जानन अनि कल गननकहोस् र प्रर्ायक र्ा
कायाकलयलाई तपाईंको COVID-१९ लक्षणहरूको सम्भानर्त जोखिमको बारे मा बताउननहोस्।
थप कार्यहरु जुन तपाईं आफै र अरूलाई स्वस्थ राख्नको लानग गनय सक्नुहुन्छ
* साबनन र पानीले कखिमा २० सेकेन्ड सम्म हात धन ननहोस्। यनर् साबनन र पानी उपलब्ध िै न िने, रक्सीमा आधाररत हात
सेननटाइजसक प्रयोग गननकहोस् ।
* आाँ िा, मन ि र नाकलाई हात ले िन ने बानन बाट बच्नन होस् ।
* आफ्ना व्यखक्तगत बस्तन हरू अरुसंग साझे र्ारी नगननकहोस् : जस्तै पानीको बोतल, धन म्रपान र / र्ा िे पहरू।
* नबरामी िएका व्यखक्तहरूसाँग ननजकको सम्पककबाट टाढा रहननहोस्।
* तपाईं नबरामी हाँ र्ा िरमै बस्ननहोस्। तपाईलाई ज्वरो निएपनि (ज्वरोलाई कम गने औषधी ननलकन) र्ा ज्वरोको संकेतहरु
(जस्तै , नचसो लाग्ने, तातो महसनस गने, मन झाकएको अननहार) कखिमा २४ िण्टा िरमा बस्ननहोस् I
* िोकी आएमा मन ि र नाक ढाक्नन होस् र्ा नटश्यनको साथ नस्नज गननक होस्, त्यसपनि तन रुन्तै रद्दीटोकरीमा नटश्यन फाल्ननहोस
* प्राय: िोइने र्स्तन हरू र सतहहरू ननरन्तर सफा र कीटाणनरनहत पाननकहोस I
COVID-19 सम्बखि संक्रमण चााँ डै नर्कनसत हन्िन् र नसफाररसहरू पररबतक न
हन्िन् I
सार्कजननक सूचना अनधकारीहरुबाट नयााँ जानकारी आउन सक्ि।
कृपया तलका र्ेबसाइटहरू प्राय: अपडे टको लानग जााँ च गननकहोस् I
जानकारी:
• U.S. CDC website
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
• NH DPHS website
https://www.nh.gov/covid19/
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