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क्वारे न्टाइनमा वा

घरमा

आइसोलेसनमा

बस्नु भनिएका सबै जिाका

लागि

सूचिा

कोरोिा भाइरस रोग (कोनभड-19) लागेका धेरैजसो मानिसहरू यसको हल्का रूपमा देनििे लक्षणहरूबाट
गुज्रन्छि् । तर के ही मानिसहरू यसको सङ्क्रमणले गसककस्त नबरामी हुि सक्छि् । त्यस कारण, हामीले
कोरोिा भाइरसको सङ्क्रमणलाई न्युिीकरण गिन प्रयास गरररहेका छौं । के ही मान्छेलाई गिककत्सकले
घरमै बस्नु भनेका छन् ।




एकान्तवास (home isolation) को माध्यमबाट कोगभड-19 रोि लािेका मागनसलाई
अगनवायय रूपले अन्य मागनसहरूको सम्पकय बाट टाढा राख्नु पछय ।
कोगभड-19 रोि नलािेका तर सङ्क्रमणको जोगिममा रहेका मागनसहरूलाई अगनवायय
रूपमा घरमै क्वारे न्टाइनमा राख्नु पछय ।
अन्य देशबाट नवे आउने व्यगिहरूले पगन क्वारे न्टाइनमा बस्नुपछय ।

एकान्तवास (home isolation) भन्नाले के बुनिन्छ ?
डाक्टरले तपाईंलाई कोनभड-19 लागेको छ भिेका छि् वा तपाईं रोग परीक्षणको िनतजाको पिानइमा
हुिुहुन्छ भिे तपाईं अनिवायन रूपमा अन्य मानिसहरूको सम्पकन बाट टाढा रहिु पछन, जसले गदान तपाईंबाट
अन्य मानिसहरूलाई सङ्क्रमण सदैि ।
एकान्तवास भन्नाले तपाईं अन्य मानिसहरू र तपाईंसँग बस्दै आएका मानिसहरूबाट समेट टाढा रहिु पिे
भन्ने बुनिन्छ । तपाईं घर बानहर जाि पाउिु हुँदि
ै । तपाईं आफै कोठा नभत्र बस्ने, कोठा नभत्रै िािे गिुन पछन र
तौनलया अन्य मानिसहरूलाई प्रयोग गिन ददिु हुँदि
ै ।
तपाईंको स्वास््य नस्िनत िाजुक हुँदै गयो भिे डाक्टरलाई फोि गिुनहोस् । डाक्टरले पनि तपाईंलाई
अस्पतालको आइसोलसि कक्षमा बस्नु पिे नसफाररस गिन सक्छि् । डाक्टरले तपाईं सङ्क्रमणबाट मुक्त
भैसके को जािकारी िददउन्जेलसम्म वा तपाईंलाई कोनभड-19 लागेको छैि भन्ने परीक्षणको िनतजा
िआउन्जेलसम्म आइसोलसि जारी रहन्छ ।
‘क्वारे न्टाइिमा’ बस्नु भन्नाले के बुनिन्छ ?
डाक्टरले तपाईं नबरामी िभएको तर तपाईं सङ्क्रमणको जोनिममा पररसके को भिेमा तपाईं अनिवायन
रूपमा क्वारे न्टाइिमा बस्नु पछन । तपाईं अन्य देशबाट नवे आउनुभएको छ भने पगन यो गनयम लािू
हुन्छ । तपाईं अनिवायन रूपमा घरमा वा अन्य उगित स्थानमा बस्नु पछन तर क्वारे न्टाइि एकान्तवास
जनतको करठि हुँदि
ै ।
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क्वारे न्टाइि बस्नु भन्नाले तपाईं अन्य मानिसहरूको सम्पकन बाट जनत सक्दो टाढा रहिे भन्ने बुनिन्छ तर तपाईं
पूणन रूपमा एनक्लिु पिे भन्ने चाही हुँदि
ै । तपाईं नवद्यालय तिा काममा जाि पाउिु हुन्न, वा कु िै पनि
गनतनवनध गिन पाउिु हुन्न । तपाईं सावनजनिक यातायातका साधिहरू (बस, ट्र्य्यम्, भूनमगत, रे ल, हवाइ वा
फे री) मा सवार गिन पाउिु हुन्न । तर तपाईं हहँडडु ल गिन भिे सक्नु हुिे छ ।
तपाईंलाई िोदक लाग्न सुरु भएमा, घाँटीमा सङ्क्रमण भएमा वा ज्वरो तिा सास फे िन करठिाइ उत्पन्न
भएमा, डाक्टरलाई 116 117 मा फोि गिुनहोस् । नवेमा COVID-19 को परीक्षण गन:शुल्क हुन्छ ।
तपाईं कोरोिा भाइरसको जोनिममा पिुन भयो भिे वा गवदेशबाट आउनुभयो भने 14 ददिसम्म
क्वारे न्टाइिमा बस्नु पछन ।
िनवित्तम जािकारी प्राप्त गरररहिुहोस्!
अनधकारीहरूले िवेमा बसोबास गरररहेका सबै मानिसहरूलाई कोरोिा भाइरसका बारे मा महत्वपूणन जािकारी तिा
सल्लाह नलिका लानग www.fhi.no र www.helsenorge.no. हेिे अिुरोध गरे का छि्। यो सुझाव

बदगलन सक्छ । यो जािकारी िवेनजयि र अङ्क्रेजी भाषामा उपलब्ध छ । तपाईंलाई कु िै कु रा बुझ्ि गाह्रो
लागेमा आफ्िा नचिजािको मानिसलाई सोध्नु होस् ।

