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घरमै बस्नुहोस ।्
अरु य्क्ितबाट अलग्गै बस्नहुोस ।्िपा लाई सन्चो छैन भन

तप  ा को कोभिड-19 रोगको परी णपछि

घरमै बस्नुहोस ।्
अरु य्क्ितबाट अलग्गै बस्नहुोस ।्

िपा  कोभड-19 रोग लागेको कोह  व्यक्तिसँग
नक्जकको स म्पकन मा हु  नुहु न्छ वा  िपा ले 
कोभडसम्बन्धी एपको सूचना पाउनुभएको छ 
भने

घरमै बस्नुहोस ।्
अरु य्क्ितबाट अलग्गै बस्नहुोस ।्िपा  तयानडाभन्दा बाहहर जानुभएको ियो भन

पृ ठ 1

िपा सँग ग्रीन ओन्टाररयो हेल्ि काडन छ भन

िपा सँग ग्रीन ओन्टाररयो हेल्ि काडन छै न भन

तपा को कोभिड-19 रोगको परी णका नछतजाह  कसरी प्राप्त गने

NEPALI

यसमा जानोुस ्: https://covid-19.ontario.ca मा जानोुस 
अनन: आफ्ना ननिजाह  जाँच गनु नहोस ्  नाम कबटन चयन 
गनु नहोस ् नोट: ननिजाह  आउन 4 हदन  वाअझ बढ  लागन् 
सतछ।

5 दिनसमम 

38°C (100.4°F) 
भन्दाबढ  ज्वरो आएमा 

हहँ दा पनन वास 

फेननमा कदठनाइ हुने
भएमा

उिभन वा हटभी हेनन पनन
 बबमार  भएर गाह्रो हुने
भएमा

त्यसपछि
तपा लाई 
 अस्वस्थ अनुिव 
िएमा के गने? 

वा वा

 टेभलहेल्थ 
1-866-797- 0000 मा

वा 
 आकस सम क अवसथा ि
एमा   9-1- 1  मा फोन 

गनुनहोस

तपा$सँग ब)ने जो कोह0 प1न घरमै ब)नुपछ8

तपा$9सत ब)ने जोसुकैले प1न अ<याव?
यक कारणहAले गदा8 माC घर छोDनुपछ8

आ"नो पा'रवा'रक +च-क.सक वा नस0 1ाि3ट5नरलाई फोन गनु0ह
ोस।्

वा 
तपा%ले गुइ+फ ि.ल/नक (Guelph clinic) मा
जचाँउनुभएको :थयो भने, तपा? आ"ना न@तजाहBको 1@तCलDप
गुइFफ जेनरल हि5पटलबाट 1ाIतगन0 स3नुहुJछ। https://
www.gghorg.ca/covid-19-and-ggh/getting-your-
covid-19-test-results/ मा जानुहोस ्

वा 
तपा%ले अ>य ि.ल/नकमा जचाँउनुभएको :थयो भने, उ3त
ि3ल@नकमा फोन गनु0होस ।्

https://covid-19.ontario.ca
https://www.gghorg.ca/covid-19-and-ggh/getting-your-covid-19-test-results/
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तपा को�को�भिड����को�परी णको�नछतजा�पोजेदटि�आएमा

����हदनसम्म�घरमै�बस्नुहोस।्

�
�
अरु�व्यक्तिबाट�अलग्गै�बस्नुहोस।्�सतनुहुन्छ�भने�आफूसँगै�बस्ने�अरु�व्यक्तिबाट�अलग्गै�रहनुहोस।्

�िपा �घरबाट�कहहले�बाहहर�ननस्कन�सतनुहुन्छ�भन्ने�िाहा�हदन� व ल गटोन�डुफेररन�गुइल्फ�पक्ललक
हेल्िबाट�कोह �व्यक्तिले�िपा लाई�फोन�गनुन�हुनछे।

िपा सँग�घरमा�बस्ने�हरेक�व्यक्ति����हदनसम्म�घरमै�बस्नुपछन।

िपा सँग�नक्जकको�सम्पकन मा�भएका�हरेक�व्यक्ति����हदनसम्म�घरम�ैबस्नुपछन।

तप�ा को�कोिभड-���को�परी णको�नछतजा�नेगेदिट�आएमा

िपा लाई�सन्चो�छै न�भने
घरमै�बस्नुहोस ।्�िपा लाई����घण्टादे ि 
ज्वरो�नआएको�र�िपा लाई�ननको�भएको 
कम्िीमा����घण्टासम्म�अरु�व्यक्तिबाट 
अलग्गै�बस्नुहोस ।्

िपा ले�को भडसम्बन्धी�एपको�सचूना�
पाउनभुएको�छ भने

लक् णह �छन�् वा�छै नन ्�भनी�हेनु नहोस ।्तपा लाई�
बिरामी�िएको�महससु�िएमा��फे रर�परी ण�
गराउनहुोस ्।

िपा �को भड-���भएको�कुनै�व्यक्तिको�नक्जकको
 सम्पकन मा�आउनुभएको
ियो�भने

 घरमै�बस्नुहोस।्�िपा को�उति�व्यक्तिसँग
नक्जकको�सम्पकन �भएदे ि����हदनसम्म�अरु
व्यक्तिबाट�अलग्गै�बस्नुहोस।्तपा लाई�बिरामी
िएको�महससु�िएमा��फेरर�परी ण�गराउनुहोस।्

िपा �तयानडाभन्दा�बाहहर�जानु
भएको� ियो�भने

घरम�ैबस्नहुोस ्।
िपा �तयानडा�फकन नभुएपनछ����हदनसमम् 
अरु�व्यिततबाट�अलग्ग�ैबस्नहुोस ।्

   1(3$   /, 
    पृ ठ��

थप�जानकारीका�ला ग�� वभलङ्गटोन-डुफेररन-गुइल्फ�पस्ललक�हेल्थलाई��-���-���-������एलस्टेन्सन������मा�फोन�गनुनहोस�्वा
ZZZ�ZGJSXEOLFKHDOWK�FD�मा�जानुहोस ्

https://www.wdgpublichealth.ca


कोभिड-१९ (COVID-19): आफू अलग्गै (से फ 
आइसोलेसनमा) कसरी ब  े
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तपा मा कोभिड-१९ रोगका ल णह  देभिएका छन ्वा तपा  कोभिड-१९ रोगबाट िाभवत नु छ 
िने तपा  अलग्ग ै(आइसोलटे) ब पुछछ। तपा  भबरामी िएको महससु गनुछियो िने आ नो वा य 

याहार दायक वा टेभलहे थलाई (1-866-797-0000) मा स पकछ  गनुछहोस।् 

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

x सावछजभनक यातायात, ाक्सी वा राइड-शेयर योग नगनुछहोस्। 

अ  भ साँगको स पकछ बाट टाढा रहनहुोस ्
x अत्याव यक बाहके आग तुकह  (ज तै याहार दायकह ) आउन न दनुहोस् 

x जीणछ ( ोभनक) रोग (ज तै मधुमेह, फोक्सोका सम याह , भतर ा णालीमा 
सम या) िएका अ ज र वृ  माभनसह बाट टाढा ब ुहोस्। 

x 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। 

x एउटै कोठामा (साझा ग रएको) ब ु छ िने हावा रा ोसाँग िेलेको छ (ज तै झ्यालह  िुला िएको) ि े सुभनभ त गनुछहोस्। 
x य द यी कामह  गनछ स िव छैन िने सबैजनासाँग हरेक समयमा क तीमा 2 भमटरको दरुी 

कायम रा ुहोस्। 

अ  माभनसह बाट टाढा ब हुोस् (दरुी कायम रा हुोस्) 
x तपा  अ  माभनसह  िएको कोठामा नु छ िन ेक तीमा 2 भमटरको दरुी 

कायम रा ुहोस् र आ नो नाक र मुि छो े मा क वा फेस कि रङ 
लगाउनुहोस्। 

x तपा साँग कोठामा िएका माभनसह ले पभन तपा ले ज तै मा क लगाउनपुछछ। 

आ ना हात धनुहुोस ्
x आ ना हात साबुन पानील ेबार बार धुनुहोस्। 
x आ ना हात पेपर टावेल वा अ  कसैले योग नगरेको कपडाको 

टावेलले पुछ्नुहोस्। 
x साबुन र पानी उपल ध छैन िन ेअ कोहलमा आधा रत ा ड याभनटाइजर योग गनुछहोस्। 
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नाक र मुि छो ेगरी मा क लगाउनहुोस ्
x तपा  वा य याहार दायकलाई िेट्न वा कोभिड-१९ को परी ण गराउन जानै 

पन ियो िने मा क लगाउनुहोस्। 
x तपा  अ  माभनसह बाट 2 भमटरभि को दरुीमा नु छ िने मा क लगाउनुहोस् 

वा छु ै कोठामा ब ुहोस्। 
x तपा साँग मा क छैन िने अ  माभनसह बाट 2 भमटरको दरुी कायम रा ुहोस् 

र आ नो िोक  र हाभछछउाँ  छो हुोस्।  .physical distancing हनेुछहोस् 

मलाई ल ण दभेिएमा मैले के गनुछपछछ? 
x  COVID-19 वयं-मू याङ्कन पूरा गनुछहोस्। 
x तपा साँग ह  छन् िने टेभलहे थलाई (1-866-797-0000) मा वा आ नो वा य याहार दायकलाई स पकछ  गनुछहोस्। 
x तपा लाई ल णह  देभिन सु  िएको दईु दनअभघ वा दईु दनपभछस म तपा को नभजकको स पकछमा 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। 

x 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 ि े कुरा तपा लाई बताउने छन्। 

x तपा  अलग्गै ब  छोडेपभछ पभन तपा  िौभतक दरुीका उपायह  अपनाउन र आ नो घर प रवारका सद यि दा 
बाभहरका माभनसह साँग 2 भमटरको दरुी कायम गनछ नस कने बेलामा मा क लगाउन जारी रा ुपछछ। 

x तपा  आ नो आइसोलेसन (अलग्गै) ब े अवभध समा  ाँदा पभन अझै भबस चो न ैिएको महसुस गनुछ छ िने टेभलहे थ वा 
आ नो दायकलाई स पकछ  गनुछहोस्। 

 
 

 

 

िाइरसको बारेमा जा हुोस ्
कोभिड-१९ रोगको बारेमा थप जा  र ताजा जानकारी भलन ओ टा रयो वा य म ालयको 
ontario.ca/coronavirus मा गएर हनेुछहोस्। 

 
 

थप जानकारीको लाभग कृपया यस ठेगानामा स पकछ  गनुछहोस्:    
 

यस कागजातको जानकारी अक्टोबर 28, 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. 

 

िोक्दा र हाभछछउाँ  गदाछ छो हुोस ्
x िोक्दा वा हाभछछउाँ  गदाछ आ नो मुि र नाक ट यलुे छो ुहोस्। 
x आ नो कुभहना वा पािुरामा िो ु होस् वा हाभछ्छयूाँ गनुछहोस् आ ना हातह मा िने होइन। 
x योग ग रएका ट युह  भि बाट लाभ टक हाभलएको फोहरको टोकरीमा फा नुहोस् र आ ना हात धुनहुोस्। 

x फोहोरको टोकरीमा लाभ टकको झोला भि बाट रािेमा फोहोर अझ सुरभ त त रकाल ेन  गनछ स क छ। 
x फोहोरको टोकरी िाली गरेपभछ आ ना हात धनुुहोस्। 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-guide-physical-distancing.pdf?la=en
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/%23q0
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/%23q0
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/
https://covid-19.ontario.ca/


 

                         कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19) 

स्वय-ंआइसोलसेन: स्याहारकर्ााहरूको लागग 
गनर्दशेन, घरका सर्दस्य र्था नगिकको सम्पकामा 

रहन ेव्यगि 

 

र्पाईं यो भाइरस लागकेो कोही व्यगिको स्याहार गर्दै हुनहुुन्छ वा उहााँसाँग बस्र्दै हुनहुुन्छ भन ेर्पाईंलाई 'नगिकको 
सम्पकामा रहन ेव्यगि' मागनन्छ। 

र्पाईंको आफ्नो स्वास््य कसरी गनगरानी गन,े र्पाईं गबरामी भएको महससु गना थाल्नभुयो भन ेके-के गन ेर 
स्थानीय सावािगनक स्वास््यलाई कसरी सम्पका  गन ेभन्ने बारेमा र्पाईंको स्थानीय सावािगनक स्वास््य युगनटल े
र्पाईंलाई गवगश  गनर्देशनहरू र्दन ेछ। र्पाईं कोगभड-१९ (COVID-19) रोग लागकेो कोही व्यगिसाँग नगिकको 

सम्पकामा हुनहुुन््यो भन्न ेबर्ाउन सगुनगिर् गनुाहोस।् 

आफ्नो हार् बारम्बार धुनहुोस ्
संक्रगमर् व्यगिसाँगको हरेक सम्पका पगछ आफ्ना हार्हरू साबुन र 
पानीले धनुुहोस्। 
गवकल्पको रूपमा अल्कोहलमा आधा रर् ान्ड स्यागनटाइिर प्रयोग गनुाहोस्। 

मास्क, प ा र आाँखाका सरुक्षा कवि लगाउनहुोस ्
र्पाईंको शरीरमा भाइरस लागकेो व्यगिको थुक वा शरीरका अन्य र्रल पर्दाथाहरू 
(िस्र्ै, रगर्, पगसना, थुक, वान्र्ा, गपसाब, र्दसा) छुन पर्दाा वा समाल्र्दा मास्क र 
प ा र आाँखाका सुरक्षा कविहरू लगाउनुहोस्। 
आाँखाका सुरक्षा कविका उर्दाहरणहरूमा सुरक्षा चश्मा, चश्मा र फेस गशल्डहरू पर्दाछन्। 

प्रयोगपगछ प ा र मास्क न  गनुाहोस ्
र्पाईंले स्याहार उपलब्ध गराएपगछ प्रयोग ग रएका प ाहरू र मास्कहरू कागिको 
झोलाले गभत्रबाट बे रएको फोहोरको टोकरीमा फ्यााँकु्नहोस्। 
पगहले प ाहरू गनकाल्नुहोस् र आफ्नो मास्क गनकाल्नअुगघ आफ्ना हार्हरू साबुन र 
पानीले सफा गनुाहोस्। 
धेरैिसो फेस गशल्ड र चश्माहरू पुनः प्रयोग गना स कन्छ र एक पटक प्रयोग 
गरेपगछ गडस गडटिेन्ट र पानील ेसफा गनुापछा वा पछेुर कटाणरुगहर् बनाउनुपछा। 
र्पाईंको अनुहार छुनअुगघ वा अन्य केही कुरा गनुाअगघ आफ्ना हार्हरू साबुन र 
पानीले सफा गनुाहोस्। 

आफ्नो घरमा पाहुना आउन कम गराउनहुोस ्
र्पाईंले अगनवाया रूपमा भेट्न ु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। 
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कोगभड-१९ (COVID-19): स्याहारकर्ाा, घरका सर्दस्य र्था नगिकको सम्पका मा रहने व्यगिका लागग मागार्दशाक         2 मध्य े1 

 
 

 

 

 

भाइरसको बारेमा िान्नहुोस् 
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 रहकेा व्यगि िस्र्ा मागनसहरूमा फैगलन्छ। र्पाईं ओन्टा रयो 
स्वास््य मन्त्रालय (Ontario Ministry of Health) को र्लको वेबसाइटमा गएर कोगभड-१९ (COVID-19) को बारेमा 
नवीनर्म िानकारी गलन सकु्नहुन्छ: ontario.ca/coronavirus. 

 
 

थप िानकारीको लागग कृपया यस ठेगानामा सम्पका  गनुाहोस्:    
 

यस कागिार्को िानकारी िुलाई 31, 2020 र्दगेख हालसम्मको र्ािा 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. 
 

घरायसी सामग्रीहरू सयंुि रूपमा प्रयोग नगनुाहोस ्
संक्रगमर् भएको शंका लागेर अनसुन्धानमा रहकेा व्यगिहरूसाँग भााँडा, गपउन ेगगलास, कप, 
खाना खाने भााँडा, टावेल, गबस्र्रा वा अन्य वस्र्ुहरू साझा नगनुाहोस्। 
प्रयोगपगछ, यी वस्र्ुहरू र्ार्ो पानीमा साबुन वा गडटिेन्टले सफा गनुापछा। कुनै गवशेष 
साबुन आवश्यक हुाँर्दैन। 
गडसवासर र वागशङ मेगशनहरू प्रयोग गना स कन्छ। 
गसगरेट बााँडेर नगपउनुहोस्। 

सफा गनुाहोस ्
गनयगमर् घरायसी गक्लनरहरू प्रयोग गरेर आफ्नो घर सफा गनुाहोस्। 
शौचालय, धाराका टुटी, ाण्डलहरू, ढोकाका चुक्कल र गबस्र्रा छेउका 
टेबुल िस्र्ा गनयगमर् रूपमा छोइने वस्र्ुहरू र्दैगनक रूपमा सफा गनुाहोस्। 

कपडा राम्रोसाँग धनुहुोस ्
कपडा छुटै्ट धुनु पर्दैन र्र र्ी कपडा समाल्र्दा र्पाईंले प ाहरू 
लगाउनुपछा। 
आफ्नो प ाहरू खोलेपगछ आफ्ना हार् र्ुरुन्र्ै साबुन र पानीले 
सफा गनुाहोस्। 

फोहोर छुाँर्दा सावधान हुनहुोस ्
सबै फोहोर वस्र्ु गनयगमर् फोहोर फ्यााँके्न भााँडोमा फाल्न स कन्छ। 
फोहोर फ्यााँके्न भााँडो खाली गर्दाा प्रयोग ग रएका टश्युहरू हार् नछुने कुरामा ध्यान 
राख्नुहोस्। फोहोरको टोकरीमा प्लागस्टकको झोला गभत्रबाट राखेमा फोहोर अझ 
सहि र सुरगक्षर् र् रकाले न  गना स कन्छ। 
फोहोर फाल्ने टोकरी खाली गरेपगछ र्रुुन्र् ैआफ्ना हार् साबुन पानी वा 
अल्कोहलयिु ाण्ड सेगनटाइिरले सफा गनुाहोस्। 

https://covid-19.ontario.ca/



