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तपाईंको कोरोनाभाइरस परीक्षण (कोभभड-19 को परीक्षण)
गननुभएको छ
तपाईंलाई कोभभड-19 को परीक्षण गररिँ दा, यसले तपाईंले नभतजा पाउनन अभि केभि भदन भलन सक्छ। तपाईं
भिरामी पननुभए वा तपाईंको नभतजाको लाभग प्रभतक्षा गदाु भिभकत्सा िे रिाि िाभिएमा आफ्नो डाक्टरलाई सम्पकु
गननुिोस्।
कोरोनाभाइरस संक्रभमत हुन सक्ने शंका भएको जो कोिीलाई भछटो भन्दा भछटो परीक्षण गररनन पछु । सिैभन्दा
सामान्य लक्षणिरू भनेको ज्वरो, खोकी लाग्ने, टाउको दन ख्ने, िािँ टी दन ख्ने, श्वास फेनु गाह्रो हुने वा स्वाद वा गन्धको
मिसनस नहुनन िो। केभि माभनसिरूलाई थप गम्भीर लक्षणिरू छन् र केभिलाई उनीिरू संक्रभमत छन् भनी
मिसनस नहुन सक्छ।
तपाईं क्वारे न्टाइनमा हुननभए, तपाईंलाईस्मिटे स्टोप (Smittestopp) एपद्वारा सूभित नगररएमा, वा तपाईं
संक्रमणको सम्पकुमा आउननभए।

तपाईंले आफ्नो नभतजाको लाभग प्रभतक्षा गननुहुिँदा के गननु पछु ?
परीक्षण गरे का धेरै व्यस्मििरू परीक्षण नभतजाको प्रभतक्षा गदै िरमा िस्नन पदु छ, वा उनीिरू क्वारन्टाइनमा छन्।
तपाईं काममा वा स्कूल जानन हुिँ दैन, तपाईंले सावुजभनक यातायात िढ् नन हुिँ दैन तथा तपाई सावुजभनक स्थानमा
जानन पछु । तपाईं िस्ननहुने वयस्क तथा ठूला िच्चािरू सभित सिैिाट एक भौभतक दू री राख्नन पछु । साना
िच्चािरूको सामान्य िे रिाि गननुपछु ।
•
•

•

•

तपाईंको कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू भएकोले तपाईंलाई परीक्षण गररएमा, तपाईं आफ्नो
परीक्षण नततजाको प्रततक्षा गर्दै घरमा बस्नु पर्छ तथा अरूबाट टाढा रहनु पर्छ ।
तपाईं परीक्षण भयो तकनभने तपाईं संक्रतमत भएको कोतह व्यक्तिको नतजक हुनु भए वा
तपाईंलाई क्तिटे स्टोप (Smittestopp) एपद्वारा सूतित गररएमा, तपाईं आफ्नो परीक्षण नभतजाको
प्रभतक्षा गदै िरमा िस्नन पछु ।
तपाईं अभनवायु संक्रमण क्वारे न्टाइनमा हुनन भए, तपाईंले क्वारे न्टाइन सनरु हुिँ दा तथा यो सभकनन अभि फेरर
दन िै परीक्षण गररनन पछु । क्वारे न्टाइन कानननद्वारा आवश्यक छ, तथा तपाईंले आज्ञापालन गननु नभएमा
तपाईंलाई जररवाना लगाउन सभकन्छ। तपाईंसिँग िस्ने व्यस्मििरू पभिलेको परीक्षणिाट नेगेभटभ नभतजा
नपाउन्जेल क्वारे न्टाइनमा प्रभतक्षा गननुपछु । तपाईं यस समयमा क्वारन्टाइनमा िस्न जारी राख्नन पछु ।
तपाईंले संक्रभमत व्यस्मिसिँगको अस्मिम सम्पकु गरे को 7 भदन पभछ फेरर परीक्षण गननुपछु । 7 भदन पभछ
परीक्षण नेगेभटभ भएमा, तपाईं क्वारे न्टाइन अि गनु सक्ननहुन्छ। तपाईंले परीक्षण नगननुभए, संक्रभमत
व्यस्मिसिँगको अस्मिम सम्पकु गरे को 10 भदन सम्म रिन्छ। तपाईंको लक्षणिरू भएमा, तपाईंले फेरर
परीक्षण गननुपनेछ।
तपाईं नवेमा पनग्ननभए पभछ क्वारे न्टाइनमा प्रवेश गर्दै गनुछभए, तपाईंलाई आउिँ दा तथा 7 भदन पूरा भए
पभछ दन िै पटक परीक्षण गररनन पछु । परीक्षण तथा क्वारे न्टाइन कानननद्वारा आवश्यक छन्, तथा तपाईंले
आज्ञापालन गननु नभएमा तपाईंलाई जररवाना लगाउन सभकन्छ। 7 भदन पभछ परीक्षण नेगेभटभ भएमा,
तपाईं क्वारे न्टाइन अि गनु सक्ननहुन्छ। तपाईं अरूसिँग िस्ननभए तथा भौभतक दू री राख्न नसक्ननभए, तपाईं
क्वारे न्टाइनमा हुिँ दा उनीिरू िरमा िस्ननपछु । तपाईंको लक्षणिरू भवकास भएमा, तपाईंले फेरर परीक्षण
गननुपनेछ।
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•

•

तपाईं अतनवायछ क्वारे न्टाइनमा हुनुभए तथा तपाईंमा कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू भएकोले
परीक्षण गनुछभएमा, तपाईंलाई कोभभड-19 हुने सम्भावना भएकोले तपाईंले िेग्लै िस्न (आइसोलेशन)
का लाभग भनयमिरू पालना गननुपछु । आइसोलेशनका भनयमिरू क्वारे न्टाइनको भन्दा कभठन छन्।
तपाईंले आफ्नो पभिलो परीक्षणिाट नभतजािरू नपाउन्जेल तपाईंसिँग िसेका व्यस्मििरू क्वारे न्टाइनमा
जानन पछु । तपाईंसिँग िसेका व्यस्मिका पभन परीक्षण गनु आवश्यक हुन सक्छ।
तपाईंमा कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू नभए तथा तपाईंलाई संक्रमण व्यक्तिको सम्पकछमा
आउनु नभएता पतन तपाईंको परीक्षण गररयो भने, तपाईंले आफ्नो परीक्षण नभतजा नपाउन्जेल िरमा
िस्नन पदै न। यो लागू हुन्छ, उदािरणका लागी, तपाईं एक अननशन्धान पररयोजनामा सिभागी
हुननभइरिे कोले तपाईंको परीक्षण भयो, तपाईं एक संस्थाको भ्रमण गदै हुननहुन्छ, वा तपाईंलाई यात्रा गने
क्रममा परीक्षण गननुपछु ।

तपाईंको परीक्षण नभतजा कसरी पाउने
कररि 1 दे स्मख 2 भदन पभछ, तपाईंले आफ्नो कोरोनाभाइरस परीक्षणको नभतजा Helsenorge.no
(https://www.helsenorge.no/en/test-results/) मा पत्ता लगाउन सक्षम हुननहुनेछ। कभिलेकािँ िी यसले केभि
लामो समय भलन सक्छ।
नभतजा उपलब्ध हुिँ दा एक नवेको राभरिय पभििान नम्बर वा आईडी नम्बर भएका सिै व्यस्मिसिँग दताु गररएको
मोिाइल फोन नम्बर वा ई-मेल ठे गाना सम्पकु भववरणिरू (“Kontaktinformasjon”) अिगुत
helsenorge.no मा टे क्स्ट सन्दे श वा ई-मेलद्वारा सूभित गररनेछ। तपाईंको नवेको राभरिय पभििान नम्बर वा
आइडी नम्बर नभएमा, तपाईंले परीक्षण केन्द्र, वा तपाईंको नभतजा पाउन तपाईंको नगरपाभलकाको कोरोना
िे ल्पलाइनमा सम्पकु गननुपनेछ।
तपाईंलाई कोरोनाभाइरस भएमा, नतीजा पोजेभटभ वा भनभित हुनेछ (“positivt/påvist”)। तपाईंलाई
कोरोनाभाइरस नभएमा, नतीजा नेगेभटभ वा अभनभित हुनेछ (“negativt/ikke påvist”)।

यभद परीक्षणले तपाईंलाई कोरोनाभाइरस छ (पोजेभटभ परीक्षण नतीजा)
दे खाएमा
परीक्षणले तपाईंलाई कोभभड-19 (कोरोनाभाइरस) छ भनी दे खाएमा, तपाईं आइसोलेशनमा जानन पछु । तपाईंको
नगरपाभलकाको सम्पकु टि े स गने टोलीले तपाईंलाई फोन गनेछ।
संक्रमणको प्रसार रोक्ने क्रममा सम्पकु टि े भसंग मित्त्वपू णु छ। तपाईंका सिै नभजकका सम्पकु (तपाईंसिँग नस्ने
प्रत्येक माभनस तथा तपाईंको नजीकको सम्पकुमा रिननभएको सिै) भएका व्यस्मििरू क्वारे न्टाइनमा जानन पछु ।
भतनीिरूको पभन परीक्षण गररनन पछु ।
नगरपाभलकासिँग गोपभनयताको दाभयत्व छ। तपाईंले एक अकाु लाई िनझ्नन आवश्यक छ, त्यसैले यभद तपाईंले आफू
कननै पभन कनरािरूमा अभनभित हुननभएमा सोध्नन पदु छ। यभद तपाईंले भाषा िनझ्न गाह्रो छ भने तपाईंले दोभाषेको
लाभग सोध्न सक्ननहुन्छ। यो एक दोभाषेको लाभग स्वतन्त्र छ।
तपाईं िेग्लै िस्नन (आइसोलेशन) हुिँ दा माभनसिरूिाट दू री राख्नन नभएमा नगरपाभलकाले तपाईंलाई िस्न कभििँ कननै
ठाउिँ फेला पानु सिायता गनु सक्छ।
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क्वारे न्टाइन तथा आइसोलेशनको सम्बन्धमा सनझाव तथा भनमयिरू
•

•

•

क्वारे न्टाइन तथा आइसोलेशन सम्बस्मन्धत सनझाव तथा भनमयिरू: https://www.fhi.no/en/op/novelcoronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-distance-quarantine-andisolation/
क्वारे न्टाइन तथा स्व: आइसोलेशन सम्बन्धी सनझाव तथा भनयमलाई पभन धेरै भाषािरू
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/informationmaterial/informasjon-different-languages/मा अननवाद गररएको छ
िालको कानून अननसार, यो आइसोलेशन तथा क्वारे न्टाइनको भनयम तोड् नन एक आपराभधक अपराध हुन
सक्छ।

