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कोरोना भाइरस (कोभभड-19)
नयााँ कोरोना भाइरसले माभनसलाई त्रभसत पारररहेको छ । कोरोना भाइरस रोगले सामान्यतया हल्का खाले
लक्षणहरू देखाउाँ छ । के ही माभनसहरू (भिशेषगरी िृद्धा तथा पभहले नै भिरामी भएकाहरू) धेरै भसककस्त
हुन्छन् । त्यस कारण सिैले कोरोना सङ्क्रमण माभनसहरूमा फै लन नकदनका लाभग सहयोग गनन अपररहायन छ
।
तपाईंलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भने यसको लक्षणहरू स्पष्ट रूपमा देखा पनन 0 देभख 14 सम्म लाग्छ ।
यसको लक्षणहरू सामान्यतया 5 देभख 6 कदन भभत्रमा देखा पछन । माभनसहरूले कोरोना भाइरसको लक्षणहरू
देखाउन थालेपभछ उनीहरूले अन्य माभनसहरूलाई सानन सक्ने सम्भािना सिै भन्दा उच्च हुन्छ। सामान्यतया
धेरैजसो माभनसहरूमा ज्िरो, खोकी तथा सास फे नन गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखा पछनन्। के ही
माभनसहरूलाई भनमोभनयााँ, सास फे नन गाह्रो हुने तथा अन्य गम्भीर प्रकृ भतको रोग लाग्न सक्छ ।
सङ्क्रमण रोक्ने उपायहरू :
शारीररक दूरी कायम राख्ने ।


भिरामी भएको महसुस भएमा घरमै िस्ने ।



तपाइाँलाई क्वारे न्टाइन (quarantine) िा एकान्तिास (isolation) मा िस्न भभनएको छ भने घरमा
िस्ने ।



सम्भि भएसम्म तपाईं र अन्य माभनसहरू िीच कम्तीमा पभन एक भमटरको दूरी कायम राख्ने ।

हातको सरसफाइमा भिशेष ध्यान कदने !




िेला-िेलामा आफ्नो हातहरू भनम्न अिस्थामा सािुन पानीले राम्रोसाँग धुने:


अन्य माभनसहरूको सम्पकन मा हुाँदा,



शौचालय गइसके पभछ,



खोके पभछ, हाभछछउाँ गरे पभछ िा ससाँगान फ्यााँकेपभछ,



खाना पकाउनु र खानु भन्दा अगाभड,

सािुन र पानी नभएको खण्डमा भडसइन्फे क्टेन्टको प्रयोग गने ।

श्वासप्रश्वाससम्िन्धी सरसफाइ कायम गने ।


अरू माभनसहरूको अगाभड खोक्ने तथा हाभछछउाँ नगने ।
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खोक्दा रटस्यु पेपरले मुख छोप्ने र त्यसलाई डस्टभिनमा फ्यााँक्ने । त्यसपभछ हातहरू सािुन पानीले
धुने ।



तपाईंसाँग रटस्यु पेपर छैन भने खोक्दाखेरर हातको कु इनाले मुख छोप्ने ।

तपाईंलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको आशङ्क्का लागेमा भनम्न कु राहरूमा ध्यान कदनु पछन:


तपाईंलाई सङ्क्रमण भएको आशङ्क्का लागेमा अभनिायन रूपमा घरमै िस्नु पछन ।



तपाईंलाई भचककत्सकीय सहयोगको आिश्यकता परे मा सिैभन्दा पभहले फोन गरे र डाक्टरलाई
सम्पकन गनुनहोस् । यकद यो सम्भि छैन भने आपत्काभलन मेभडकल सेिालाई 116 117 मा फोन गरे र
िोलाउनुहोस् ।

अद्यािभधक जानकारी प्राप्त गनुह
न ोस्!


अभधकारीहरूले निेमा िसोिास गरररहेका सिै माभनसहरूलाई कोरोना भाइरसका िारे मा महत्िपूणन
जानकारी तथा सल्लाह लीनका लाभग www.fhi.no र www.helsenorge.no. हेने अनुरोध गरे का

छन् । थप नयााँ जानकारीहरू भनयभमत रूपमा कदइने छ । यो जानकारी निेभजयन र अङ्क्रेजी
भाषामा उपलब्ध छ । तपाईंलाई कु नै कु रा िुझ्न गाह्रो लागेमा आफ्ना भचनजानको माभनसलाई
सोध्नु होस् ।

