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तपा को कोभिड

को परी णको नछतजा पोजेदटि आएमा

हदनसम्म घरम बस्नुह स ्।
अरु व्यक्तिब ट अलग्ग बस्नुह स ्। सतनुहुन्छ भन आफूसग बस्न अरु व्यक्तिब ट अलग्ग रहनुह स ्।
िप

घरब ट कहहल ब हहर ननस्कन सतनुहुन्छ भन्न ि ह हदन व ल गट न डुफररन गुइल्फ पक्ललक

हल्िब ट क ह व्यक्तिल िप ल ई फ न गनुन हुनछ।
िप सग घरम बस्न हरक व्यक्ति

हदनसम्म घरम बस्नुपछन ।

िप सग नक्जकक सम्पकनम भएक हरक व्यक्ति

तपा को कोिभड-

हदनसम्म घरम बस्नप
ु छन ।

को परी णको नछतजा नेगेदिट आएमा

घरम बस्नुह स्। िप ल ई

िप ल ई सन्च छन भन

घण्ट द ि

ज्वर नआएक र िप ल ई ननक भएक
कम्ि म

घण्ट सम्म अरु व्यक्तिब ट

अलग्ग ब स्नह
ु स्।
िप

क भड-

भएक कुन व्यक्तिक नक्जकक

सम्पकनम आउनुभएक

घरम बस्नुह स ्। िप क उति व्यक्तिसग

नक्जकक सम्पकन भएद ि

हदनसम्म अरु

व्यक्तिब ट अलग्ग बस्नुह स ्।तपा लाई बिरामी

िय भन

िएको महसस
ु िएमा फेरर परी ण गराउनुहोस ्।

लक् णह छन व
् छनन् भन हननह
ु स्।तपा लाई

िप ल क भडसम्बन्ध एपक सच
ू न
प उनभ
ु एक छभन

िप तय नड भन्द ब हहर ज नभएक िय भन
ु

बिरामी िएको महसस
ु िएमा फेरर परी ण

गराउनह
ु ोस्।

घरम बस्नह
ु स।्

िप तय नड फकननभ
ु एपनछ

अरु व्यिततब ट अलग्ग बस्नह
ु स्।

थप जानकारीका ला ग वभलङ्गटोन-डुफेररन-गुइल्फ पस्ललक हे ल्थलाई म ज नुह स ्

हदनसम ्म

-

-

एलस्टे न्सन
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पृ ठ

कोरोना िाइरस रोग 201 (COVID-1 )
आफू अलग्गै (से फ आइसोलेसनमा) कसरी ब े
तपा मा कोभिड-१९ रोगका ल णह देभिएका छन् वा तपा कोभिड-१९ रोगबाट िाभवत नु छ
िने तपा अलग्गै (आइसोलेट) ब प
ु छछ। तपा भबरामी िएको महसुस गनुि
छ यो िने आ नो वा य
याहार दायक वा टेभलहे थलाई (1-0000) मा स पकछ गनुह
छ ोस्।

घरमै ब ह
ु ोस्
काम, भव ालय वा सावछजभनक े ह मा नजानुहोस्।
तपा लाई जााँच गराउनु परेको बेलामा वा आकभ मक भच कत्सा याहार आव यक परेको बेलामा बाहेक घरमै ब ुहोस्।

सावछजभनक यातायात,

अ

ाक्सी वा राइड-शेयर योग नगनुछहोस्।

भ साँगको स पकछ बाट टाढा रहनुहोस्
अत्याव यक बाहेक आग तुकह (ज तै याहार दायकह ) आउन न दनुहोस्
जीणछ ( ोभनक) रोग (ज तै मधुमह
े , फोक्सोका सम याह , भतर ा णालीमा
सम या) िएका अ ज र वृ माभनसह बाट टाढा ब ुहोस्।
स िव िएस म, आ नो घरका अ य माभनसह ब ेि दा छु ै कोठामा ब ुहोस्
र घरमा छ िने छु ै बाथ म योग गनुछहोस्।
एउटै कोठामा (साझा ग रएको) ब ु छ िने हावा रा ोसाँग िेलेको छ (ज तै झ्यालह िुला िएको) ि े सुभनभ त गनुछहोस्।
य द यी कामह गनछ स िव छैन िने सबैजनासाँग हरे क समयमा क तीमा 2 भमटरको दुरी

कायम रा ुहोस्।

अ माभनसह बाट टाढा ब ह
ु ोस् (दुरी कायम रा ह
ु ोस्)
तपा अ माभनसह िएको कोठामा नु छ िने क तीमा 2 भमटरको दुरी
कायम रा ुहोस् र आ नो नाक र मुि छो े मा क वा फे स कि रङ
लगाउनुहोस्।
तपा साँग कोठामा िएका माभनसह ले पभन तपा ले ज तै मा क लगाउनुपछछ।

आ ना हात धुनह
ु ोस्
आ ना हात साबुन पानीले बार बार धुनुहोस्।
आ ना हात पेपर टावेल वा अ कसैले योग नगरे को कपडाको
टावेलले पुछ्नुहोस्।
साबुन र पानी उपल ध छैन िने अ कोहलमा आधा रत

ा ड याभनटाइजर योग गनुछहोस्।
1

कोभिड-१९ (COVID-1 ): आफू अलग्गै (से फ
आइसोलेसनमा) कसरी ब े

सेक

2 म ये 1

िोक्दा र हाभछछउाँ गदाछ छो ह
ु ोस्
िोक्दा वा हाभछछउाँ गदाछ आ नो मुि र नाक ट युले छो ुहोस्।
आ नो कु भहना वा पािुरामा िो ु होस् वा हाभछ्छयूाँ गनुछहोस् आ ना हातह मा िने होइन।
योग ग रएका ट युह भि बाट लाभ टक हाभलएको फोहरको टोकरीमा फा नुहोस् र आ ना हात धुनह
ु ोस्।

फोहोरको टोकरीमा लाभ टकको झोला भि बाट रािेमा फोहोर अझ सुरभ त त रकाले न गनछ स क छ।
फोहोरको टोकरी िाली गरे पभछ आ ना हात धुनुहोस्।

नाक र मुि छो ेगरी मा क लगाउनुहोस्
तपा वा य याहार दायकलाई िेट्न वा कोभिड-१९ को परी ण गराउन जानै
पन ियो िने मा क लगाउनुहोस्।
तपा अ माभनसह बाट 2 भमटरभि को दुरीमा नु छ िने मा क लगाउनुहोस्
वा छु ै कोठामा ब ुहोस्।
तपा साँग मा क छैन िने अ माभनसह बाट 2 भमटरको दुरी कायम रा ुहोस्
र आ नो िोक र हाभछछउाँ छो ह
ु ोस्। .physical distancing हेनुछहोस्

मलाई ल ण देभिएमा मैले के गनुछपछछ ?
COVID-1

वयं-मू याङ्कन पूरा गनुछहोस्।

तपा साँग

ह छन् िने टेभलहे थलाई (1- 66-

-0000) मा वा आ नो वा य याहार दायकलाई स पकछ गनुछहोस्।

तपा लाई ल णह देभिन सु िएको दुई दनअभघ वा दुई दनपभछस म तपा को नभजकको स पकछ मा रहेका भ
(ज तै तपा को प रवारका सद य) पभन अलग्गै ब ुपछछ।
यस स ब धमा तपा साँग ह छन् िने आ नो थानीय सावछजभनक वा य युभनटको सुझाव पालना गनुछहोस्।
तपा को थानीय सावछजभनक वा य एकाई वा परी ण दायकले तपा को परी णका नभतजाह र भ थभतका
आधारमा तपा कभत समयस म अलग्गै ब ुपछछ ि े कु रा तपा लाई बताउने छन्।
तपा अलग्गै ब छोडेपभछ पभन तपा िौभतक दुरीका उपायह अपनाउन र आ नो घर प रवारका सद यि दा
बाभहरका माभनसह साँग 2 भमटरको दुरी कायम गनछ नस कने बेलामा मा क लगाउन जारी रा ुपछछ।
तपा आ नो आइसोलेसन (अलग्गै) ब े अवभध समा
आ नो दायकलाई स पकछ गनुछहोस्।

द
ाँ ा पभन अझै भबस चो नै िएको महसुस गनुछ छ िने टेभलहे थ वा

िाइरसको बारे मा जा ह
ु ोस्
कोभिड-१९ रोगको बारे मा थप जा र ताजा जानकारी भलन ओ टा रयो वा य म ालयको
ontario.ca/coronavirus मा गएर हेनुछहोस्।

थप जानकारीको लाभग कृ पया यस ठे गानामा स पकछ गनुछहोस्:
यस कागजातको जानकारी अक्टोबर 2 , 2020 देभि हालस मको ताजा हो

This document was adapted with the permission of Public Health Ontario. Public Health Ontario assumes no responsibility for the content of any publication
resulting from translation/changes/adaptation of PHO documents by third parties.

कोभिड-१९ (COVID-1 ): आफू अलग्गै (से फ
आइसोलेसनमा) कसरी ब े
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कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19)

स्वयं-आइसोलेसन: स्याहारकर्ााहरूको लागग
गनर्देशन, घरका सर्दस्य र्था नगिकको सम्पका मा
रहने व्यगि
र्पाईं यो भाइरस लागेको कोही व्यगिको स्याहार गर्दै हुनुहुन्छ वा उहााँसग
ाँ बस्र्दै हुनुहुन्छ भने र्पाईंलाई नगिकको
सम्पका मा रहने व्यगि मागनन्छ।
र्पाईंको आफ्नो स्वास््य कसरी गनगरानी गने, र्पाईं गबरामी भएको महसुस गना थाल्नुभयो भने के -के गने र
स्थानीय सावािगनक स्वास््यलाई कसरी सम्पका गने भन्ने बारे मा र्पाईंको स्थानीय सावािगनक स्वास््य युगनटले
र्पाईंलाई गवगश गनर्देशनहरू र्दने छ। र्पाईं कोगभड-१९ COVIDरोग लागेको कोही व्यगिसाँग नगिकको
सम्पका मा हुनुहुन््यो भन्ने बर्ाउन सुगनगिर् गनुह
ा ोस्।

आफ्नो हार् बारम्बार धुनह
ु ोस्
संक्रगमर् व्यगिसाँगको हरे क सम्पका पगछ आफ्ना हार्हरू साबुन र
पानीले धुनुहोस्।
गवकल्पको रूपमा अल्कोहलमा आधा रर्

ान्ड स्यागनटाइिर प्रयोग गनुाहोस्।

मास्क, प ा र आाँखाका सुरक्षा कवि लगाउनुहोस्
र्पाईंको शरीरमा भाइरस लागेको व्यगिको थुक वा शरीरका अन्य र्रल पर्दाथाहरू
(िस्र्ै, रगर्, पगसना, थुक, वान्र्ा, गपसाब, र्दसा) छु न पर्दाा वा समाल्र्दा मास्क र
प ा र आाँखाका सुरक्षा कविहरू लगाउनुहोस्।
आाँखाका सुरक्षा कविका उर्दाहरणहरूमा सुरक्षा चश्मा, चश्मा र फे स गशल्डहरू पर्दाछन्।

प्रयोगपगछ प ा र मास्क न गनुह
ा ोस्
र्पाईंले स्याहार उपलब्ध गराएपगछ प्रयोग ग रएका प ाहरू र मास्कहरू कागिको
झोलाले गभत्रबाट बे रएको फोहोरको टोकरीमा फ्यााँक्नुहोस्।

पगहले प ाहरू गनकाल्नुहोस् र आफ्नो मास्क गनकाल्नुअगघ आफ्ना हार्हरू साबुन र
पानीले सफा गनुाहोस्।
धेरैिसो फे स गशल्ड र चश्माहरू पुनः प्रयोग गना स कन्छ र एक पटक प्रयोग
गरे पगछ गडस गडटिेन्ट र पानीले सफा गनुापछा वा पुछेर कटाणुरगहर् बनाउनुपछा।
र्पाईंको अनुहार छु नुअगघ वा अन्य के ही कु रा गनुाअगघ आफ्ना हार्हरू साबुन र
पानीले सफा गनुाहोस्।

आफ्नो घरमा पाहुना आउन कम गराउनुहोस्
र्पाईंले अगनवाया रूपमा भेट्नु पने आगन्र्ुकहरूलाई मात्र आउन र्दनुहोस् र छोटो भेट गनुाहोस्।
र्दीघाकालीन गच कत्सा अवस्थाहरू (िस्र्ै, मधुमेह, फोक्सोको क्यान्सर र इम्यूनो
डे फगसएन्सी) भएका अग्रि र वृद्ध मागनसहरूलाई संक्रागमर् व्यगिबाट टाढा
राख्नुहोस्।

15 सेक

कोगभड-१९ (COVID-19): स्याहारकर्ाा, घरका सर्दस्य र्था नगिकको सम्पका मा रहने व्यगिका लागग मागार्दशाक
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घरायसी सामग्रीहरू संयुि रूपमा प्रयोग नगनुह
ा ोस्
संक्रगमर् भएको शंका लागेर अनुसन्धानमा रहेका व्यगिहरूसाँग भााँडा, गपउने गगलास, कप,
खाना खाने भााँडा, टावेल, गबस्र्रा वा अन्य वस्र्ुहरू साझा नगनुह
ा ोस्।
प्रयोगपगछ, यी वस्र्ुहरू र्ार्ो पानीमा साबुन वा गडटिेन्टले सफा गनुापछा। कु नै गवशेष
साबुन आवश्यक हुाँर्दैन।
गडसवासर र वागशङ मेगशनहरू प्रयोग गना स कन्छ।
गसगरे ट बााँडेर नगपउनुहोस्।

सफा गनुह
ा ोस्
गनयगमर् घरायसी गक्लनरहरू प्रयोग गरे र आफ्नो घर सफा गनुाहोस्।
शौचालय, धाराका टु टी, ाण्डलहरू, ढोकाका चुक्कल र गबस्र्रा छेउका
टेबुल िस्र्ा गनयगमर् रूपमा छोइने वस्र्ुहरू र्दैगनक रूपमा सफा गनुाहोस्।

कपडा राम्रोसाँग धुनह
ु ोस्
कपडा छु ट्टै धुनु पर्दैन र्र र्ी कपडा समाल्र्दा र्पाईंले प ाहरू
लगाउनुपछा।
आफ्नो प ाहरू खोलेपगछ आफ्ना हार् र्ुरुन्र्ै साबुन र पानीले
सफा गनुाहोस्।

फोहोर छु ाँर्दा सावधान हुनुहोस्
सबै फोहोर वस्र्ु गनयगमर् फोहोर फ्यााँक्ने भााँडोमा फाल्न स कन्छ।
फोहोर फ्यााँक्ने भााँडो खाली गर्दाा प्रयोग ग रएका टश्युहरू हार् नछु ने कु रामा ध्यान
राख्नुहोस्। फोहोरको टोकरीमा प्लागस्टकको झोला गभत्रबाट राखेमा फोहोर अझ
सहि र सुरगक्षर् र् रकाले न गना स कन्छ।
फोहोर फाल्ने टोकरी खाली गरेपगछ र्ुरुन्र्ै आफ्ना हार् साबुन पानी वा
अल्कोहलयुि ाण्ड सेगनटाइिरले सफा गनुाहोस्।

भाइरसको बारे मा िान्नुहोस्
कोगभड-१९ (COVID-19) एउटा नयााँ भाइरस हो। यो संक्रगमर् व्यगिको ास-प्र ासका गछटाबाट एउटै घरमा ब े वा
स्याहार उपलब्ध गराउने िस्र्ा उहााँको नगिकको सम्पका मा रहेका व्यगि िस्र्ा मागनसहरूमा फै गलन्छ। र्पाईं ओन्टा रयो
स्वास््य मन्त्रालय (Ontario Ministry of Health) को र्लको वेबसाइटमा गएर कोगभड-१९ (COVID-19) को बारे मा
नवीनर्म िानकारी गलन सक्नुहुन्छ: ontario.ca/coronavirus.
थप िानकारीको लागग कृ पया यस ठे गानामा सम्पका गनुाहोस्:
यस कागिार्को िानकारी िुलाई 31, 2020 र्देगख हालसम्मको र्ािा हो
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