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क्वारे न्टाइनमा वा

घरमा

आइसोलेसनमा

सच
ू ना

बस्नु भननएका सबै जनाका

लागि

कोरोना भाइरस रोग (कोभभड-19) लागेका धेरैजसो माननसहरू यसको हल्का रूपमा दे खिने
लक्षणहरूबाट गुज्रन्छन ् । तर केही माननसहरू यसको सङ्क्रमणले ससककस्त बबरामी हुन सक्छन ् । त्यस
कारण, हामीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई न्युनीकरण गनन प्रयास गरररहे का छौं । केही
मान्छे लाई गिककत्सकले घरमै बस्नु भनेका छन ् ।
•

एकान्तवास (home isolation) को माध्यमबाट कोसभड-19 रोि लािेका माननसलाई
अननवायय रूपले अन्य माननसहरूको सम्पकयबाट टाढा राख्नु पछय ।

•

कोसभड-19 रोि नलािेका तर सङ्क्रमणको जोखिममा रहे का माननसहरूलाई अननवायय
रूपमा घरमै क्वारे न्टाइनमा राख्नु पछय ।

•

अन्य दे शबाट नवे आउने व्यक्क्तहरूले पनन क्वारे न्टाइनमा बस्नुपछय ।

एकान्तवास (home isolation) भन्नाले के बझु िन्छ ?

डाक्टरले तपाईंलाई कोभभड-19 लागेको छ भनेका छन ् वा तपाईं रोग परीक्षणको ननतजाको पिानइमा
हुनह
ु ु न्छ भने तपाईं अननवायन रूपमा अन्य माननसहरूको सम्पकनबाट टाढा रहनु पछन , जसले गदान
तपाईंबाट अन्य माननसहरूलाई सङ्क्रमण सदै न ।

एकान्तवास भन्नाले तपाईं अन्य माननसहरू र तपाईंसँग बस्दै आएका माननसहरूबाट समेट टाढा रहनु
पने भन्ने बखु िन्छ । तपाईं घर बाहहर जान पाउनु हुँदैन । तपाईं आफै कोठा भभत्र बस्ने, कोठा भभत्रै
िाने गनुन पछन र तौभलया अन्य माननसहरूलाई प्रयोग गनन हदनु हुँदैन ।

तपाईंको स्वास््य स्स्िनत नाजुक हुँदै गयो भने डाक्टरलाई फोन गनह
ुन ोस ् । डाक्टरले पनन तपाईंलाई

अस्पतालको आइसोलसन कक्षमा बस्नु पने भसफाररस गनन सक्छन ् । डाक्टरले तपाईं सङ्क्रमणबाट
मुक्त भैसकेको जानकारी नहदउन्जेलसम्म वा तपाईंको कोभभड-19 मुक्त हुनभ
ु इसकेको छ भने
कुरा टे स्टबाट पहहिान नहुन्जेलसम्म आइसोलसन जारी रहन्छ ।
‘क्वारे न्टाइनमा’ बस्नु भन्नाले के बुझिन्छ ?

डाक्टरले तपाईं बबरामी नभएको तर तपाईं सङ्क्रमणको जोखिममा पररसकेको भनेमा तपाईं अननवायन
रूपमा क्वारे न्टाइनमा बस्नु पछन । तपाईं अन्य दे शबाट नवे आउनुभएको छ भने पनन यो ननयम
लािू हुन्छ । तपाईं अननवायन रूपमा घरमा वा अन्य उगित स्थानमा बस्नु पछन तर क्वारे न्टाइन
एकान्तवास जनतको कहठन हुँदैन ।
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क्वारे न्टाइन बस्नु भन्नाले तपाईं अन्य माननसहरूको सम्पकनबाट जनत सक्दो टाढा रहने भन्ने

बुखिन्छ तर तपाईं पूणन रूपमा एस्क्लनु पने भन्ने चाही हुँदैन । तपाईं ववद्यालय तिा काममा जान

पाउनु हुन्न, वा कुनै पनन गनतववधध गनन पाउनु हुन्न । तपाईं सावनजननक यातायातका साधनहरू (बस,

ट्र्य्यम ्, भूभमगत, रे ल, हवाइ वा फेरी) मा सवार गनन पाउनु हुन्न । तर तपाईं हहँडडुल गनन भने सक्नु हुने
छ।

तपाईंलाई िोकक लाग्न सुरु भएमा, घाँटीमा सङ्क्रमण भएमा वा ज्वरो तिा सास फेनन कहठनाइ

उत्पन्न भएमा, डाक्टरलाई 116 117 मा फोन गनह
ुन ोस ् । नवेमा COVID-19 को परीक्षण नन:शुल्क
हुन्छ ।
तपाईं कोरोना भाइरसको जोखिममा पनुन भयो भने वा ववदे शबाट आउनुभयो भने 14 हदनसम्म
क्वारे न्टाइनमा बस्नु पछन ।

नववनत्तम जानकारी प्राप्त गरररहनुहोस ्!
अधधकारीहरूले नवेमा बसोबास गरररहे का सबै माननसहरूलाई कोरोना भाइरसका बारे मा महत्वपूणन जानकारी

तिा सल्लाह भलनका लाधग www.fhi.no र www.helsenorge.no. हे ने अनुरोध गरे का छन ्। यो सुझाव

बदसलन सक्छ । यो जानकारी नवेस्जयन र अङ्क्रेजी भाषामा उपलब्ध छ । तपाईंलाई कुनै कुरा बुझ्न
गाह्रो लागेमा आफ्ना धचनजानको माननसलाई सोध्नु होस ् ।

