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यदर् निद्ार्थी, शिषि् िा ्र्मचारीहरू्ो COVID-19 
परीषिण्ो िन्तजा पोक्जदिभ आयो भिे ्े हुन्छ ?

यदि ववद्ार्थी, शिक्षक वा कम्मचािीहरूको COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएमा उनीहरू 
आइसोलेसनमा बसननुपर्म । यसको अर््म, शचवकतसकीय सेवा शलनका लावग बाहेक अरू बेला घिमै बसननु हो । 
िपाईं सकनु ल वा काममा जाननुहुँिैन ।

यदि िपाईंको पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएको र भने वनमन कनु िाहरू नभएसमम िपाईं आइसोलेसनमा 
बसननुपर्म:
• 24 घणिािेखि जविो आएको रैन ि
• गएको 24 घणिािेखि िपाईंमा िेखिएका श्ासप्रश्ाससमबन्ी लक्षणहरूमा सनुिाि आएको र ि 
• िपाईं पवहलोपिक वबिामी भएको 10 दिन भइसकेको र । 
• यदि िपाईंमा लक्षणहरू शर्एनन् भने िपाईंले पिीक्षण गिाएको दिनिेखि 10 दिनसमम आफूलाई 

आइसोलेसनमा िाखननुपर्म ।

यदि िपाईं COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएका कनु न ैव्यशतिसुँग वनकि सम्पक्म मा आउननुभएमा िपाईं 
सङ््रधमि हन सकने ि िपाईंल ेअनय मावनसहरूलाई सङ््रधमि गिाउन ेउच्च जोखिम हनर । 

वनकि सम्पक्म 1 भन्ाल ेिपाईं COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएका कनु न ैव्यशतिसुँग 24 घणिाको अवधिभभत्र 
6 वफि वा 2 धमिि (झनै् 2 हाि लमबाइ) भनिा कम दूिीमा कनु ल 15 धमनिे वा सोभनिा बढी समयसमम िहननुभएको शर्यो 
हनर ।2 िपाईं वनमन अवस्ाहरूमा पवन वनकि सम्पक्म बाि भाइिसको सम्पक्म  (संसग्म) मा आउन सकननुहनरेः
• िपाईंल ेCOVID-19 बाि वबमािी भएका व्यशतिलाई घिमा सयाहाि गननु्मभएको शर्यो । 
• िपाईंल ेCOVID-19 बाि सङ््रधमि व्यशतिसुँग प्रतयक्ष भौविक सम्पक्म  िहननुभएको शर्यो (उनलाई अुँगालो 

हालननुभएको वा मवाइुँ िाननुभएको शर्यो) ।
• िपाईंल ेCOVID-19 बाि सङ््रधमि व्यशतिले प्रयोग गिेको िान ेवा वपउन ेभाुँडाकनुुँ डा प्रयोग गननु्मभएको शर्यो । 
• COVID-19 बाि सङ््रधमि व्यशतिले िोकिा, हाच्छिउुँ गिा्म वा अनय कनु न ैमाधययमबाि िपाईंमा उति व्यशतिको र्नुक 

वा शरिा पिकेो शर्यो ।

यदि िपाईं COVID-19 सङ््रधमि व्यशतिमा लक्षण िेखिएको धमविभनिा 2 दिनअधघसमम वनकि सम्पक्म मा आउननुभएको शर्यो भने िपाईं भाइिसको सम्पक्म मा आएको 
मावननर ि िपाईं कवािेनिाइनमा बसननुपर्म । COVID-19 सङ््रधमि व्यशतिमा कनु नै पवन लक्षणहरू निेखिएको अवस्ामा पवन उति व्यशतिले पिीक्षण गिाउननुभनिा 2 दिन 
अधघिेखि नै सङ््रमण सान्म सकने हनर ।

यदर् निद्ार्थी, शिषि् िा ्र्मचारीहरू 
COVID-19 भए्ा क्ु िै व्यक्ति्ो सम्प ््म रा 
आएरा ्े हुन्छ ?

परीक्षणको न�तजा

पो�ज�टभ

नेगे�टभ

1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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निद्ार्थी, शिषि् ्तर्ा ्र्मचारीहरू ्न्त 
सरयसमर किारेनिाइिरा बसिकुपिदे हुन्छ ?
यी दिशानििदेशहरू स क्ु लमा भाइरस्ो सम्प ््क मा आउिे अवस्ाहरूमा मात्र लागू हुन्छि् । विनीहरू उच्च शिक्षा संस्ा वा बाल सयाहाि केनद्रहरूको प्रयोगका 
लावग होइनन् । यदि िपाईं COVID-19 सङ््रधमि व्यशतिसुँग बसननुभएको र वा सकनु लको बावहि भाइिसको सम्पक्म मा आउननुभएको हो भने यी दििावनिदेिहरू लागू 
हुँिैनन् । 

यदि सम्प ््क मा आउिँा दुई व्यक्तिहरू मधये क्ु िै ए्ले मास् िलगाए्ो भएमा

सम्पक्म मा आउुँिाको समयमा मासक नलगाउने वा मासक नलगाएका सङ््रधमि व्यशतिको सम्पक्म मा आएका ववद्ार्थी, 
शिक्षक वा कम्मचािीहरू कवािेनिाइनमा बसननुपर्म ि उनीहरूले वनमन अवस्ाहरूमा कवािेनिाइनलाई समापि गन्म सकरन्:
• परीक्षण िगरर्ि 10औं दििमा । यदि िपाईंमा COVID-19 का कनु नै पवन लक्षणहरू रैनन् भने पिीक्षणमा 

पोजेदिभ िेखिएका व्यशतिको वनकि सम्पक्म मा आएको समयिेखि 10औं दिनमा िपाईंले कवािेनिाइनलाई समापि 
गन्म सकननुहनर । 

• परीक्षण्ो िनिजा िेगेदिभ आएमा 7औं दििमा । िपाईंले कवािेनिाइनमा िहेको 7औं दिनमा पिीक्षण गिाउन 
सकननुहनर । यदि िपाईंको पिीक्षणको नविजा नेगेदिभ आएको र ि िपाईंमा COVID-19 का कनु नै पवन लक्षणहरू 
रैनन् भने िपाईंले कवािेनिाइनलाई समापि गन्म सकननुहनर । पिीक्षण गिाउनका लावग िपाईं सम्पक्म मा आएपशर 
कमिीमा पवन 7 दिन अवनवाय्म कनु ननु्मपर्म । पिीक्षण PCR वा िेवपड एजनिजेन पिीक्षण मधये कनु नै पवन हन सकर । 
आफनो पिीक्षणको नविजा प्रापि नगिा्मसमम िपाईंले आफूलाई कवािेनिाइनमा नै िाखननुपर्म ।

यदि दुवै व्यक्तिहरूले सम्प ््क ्ो समयमा मास् लगाए्ो भएमा

वनमन अवस्ाहरूमा COVID-19 सङ््रधमि व्यशतिको सम्पक्म मा आएका ववद्ार्थी, शिक्षक वा कम्मचािीहरू कवािेनिाइनमा 
बसननुपिदैन:
• सकनु लले िाजयको जनसवास्य आिेिद्ािा परिभाविि गरिए अननुसाि दुवै व्यशति (सम्पक्म मा आएका व्यशति ि 

पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएका व्यशति) ले फेस मासक लगाएका शर्ए भन्े कनु िा प्रमाभणि गन्म सकर ि
• सम्पक्म मा आएका व्यशतिमा COVID-19 कनु नै पवन लक्षणहरू िेखिएका रैनन् । 

यदि भाइिसको सम्पक्म मा आएपशरको 14 दिनसममको अवधिमा व्यशतिमा COVID-19 का लक्षणहरू िेखिन सनुरु गिेमा 
उनी आइसोलेसनमा बसननुपर्म ि उनले िनुरुनिै पिीक्षण गिाउननुपर्म । यदि व्यशतिमा कनु नै पवन लक्षणहरू िेखिएका रैनन् भने 
उनले पिीक्षण गिाउनका लावग सम्पक्म मा आएको समयिेखि 7 दिनसमम कनु ननु्मपर्म ।

भाइरस्ो सम्प ््क मा आए्ो समयिेखि 14 दििसमम िपाईंले 
लक्षणहरू िेखिए्ा ्छि् न् ्ैछिि् भिेर खयाल राखि आवशय् हुन्छ ।

िपाईं अझै पवन COVID-19 बाि सङ््रधमि हन सकने जझनो सम्ावना िहनर । यदि िपाईंमा COVID-19 का 
लक्षणहरू रन् भने िपाईं घिमै आइसोलेसनमा बसननुपर्म, िपाईंले आफनो सवास्य सेवा प्रिायकलाई फोन गननु्मपर्म ि पनुन: 
पिीक्षण गिाउननुपनदे हन सकर ।�दन

14



3

यदि नवद्ार्थी, शशक्ष् वा ्म्कचारीहरूले मास् िलगाउिे ्छकु ि पाए्ा 
क्र्ए वा फेस क्सल्ड मात्र लगाए्ा क्र्ए भिे उिीहरू ्नि समयसमम 
कवारेनिाइिमा बसिकुपिदे हुन्छ ? 

सम्पक्म मा आउुँिाको समयमा मासक नलगाउने वा मासक नलगाएका सङ््रधमि व्यशतिको सम्पक्म मा आएका ववद्ार्थी, 
शिक्षक वा कम्मचािीहरू कवािेनिाइनमा बसननुपर्म ि उनीहरूले वनमन अवस्ाहरूमा कवािेनिाइनलाई समापि गन्म 
सकरन्:
• परीक्षण िगरर्ि 10औं दििमा । यदि िपाईंमा COVID-19 का कनु नै पवन लक्षणहरू रैनन् भने पिीक्षणमा 

पोजेदिभ िेखिएका व्यशतिको वनकि सम्पक्म मा आएको समयिेखि 10औं दिनमा िपाईंले कवािेनिाइनलाई 
समापि गन्म सकननुहनर । 

• परीक्षण्ो िनिजा िेगेदिभ आएमा 7औं दििमा । िपाईंले कवािेनिाइनमा िहेको 7औं दिनमा पिीक्षण 
गिाउन सकननुहनर । यदि िपाईंको पिीक्षणको नविजा नेगेदिभ र ि िपाईंमा COVID-19 का कनु नै पवन 
लक्षणहरू रैनन् भने िपाईंले कवािेनिाइनलाई समापि गन्म सकननुहनर । पिीक्षण गिाउनका लावग िपाईं 
सम्पक्म मा आएपशर कमिीमा पवन 7 दिन अवनवाय्म कनु ननु्मपर्म । आफनो पिीक्षणको नविजा प्रापि नगिा्मसमम 
िपाईंले आफूलाई कवािेनिाइनमा नै िाखननुपर्म ।

भाइरस्ो सम्प ््क मा आउिे जो्ोहीले पनि सम्प ््क मा आए्ो समयिेखि 14 दििसमम लक्षणहरू िेखिए-
ििेखिए्ो खयाल राखिकुप्छ्क । उति व्यशति अझै पवन COVID-19 बाि सङ््रधमि हन सकने जझनो सम्ावना िहनर 
। यदि उति व्यशतिमा COVID-19 का लक्षणहरू रन् भने उनी घिमै आइसोलेसनमा बसननुपर्म, उनले आफनो सवास्य 
सेवा प्रिायकलाई फोन गननु्मपर्म ि पनुन: पिीक्षण गिाउननुपनदे हन सकर ।

यदि नवद्ार्थी, शशक्ष् वा ्म्कचारीहरू COVID-19 बाि सङ््रममि 
व्यक्तिसँग बसि्छि् भिे उिीहरू ्नि समयसमम कवारेनिाइिमा 
बसिकुप्छ्क ? 

यदि िपाईंसुँग बसने कनु नै व्यशतिको COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएमा यसलाई घिेलनु सम्पक्म  भवननर 
। घिेलनु सम्पक्म हरू भाइिसबाि सङ््रधमि हने अझ उच्च जोखिममा हनरन् । 
 
घिेलनु सम्पक्म मा आउने ववद्ार्थी, शिक्षक वा कम्मचािीहरू COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएका 
व्यशतिसुँग सम्पक्म मा आएको अननिम दिनिेखि 10 दिनसमम कवािेनिाइनमा बसननुपर्म । यदि िपाईं्ो परीक्षण्ो 
िनिजा िेगेदिभ आयो र िपाईंमा क्ु िै पनि लक्षणहरू िेखिए्ा ्ैछिि् भिे पनि िपाईंले अनिवाय्क रूपमा 
10-दििे कवारेनिाइिलाई पूरा गिकु्कप्छ्क । िपाईंले 10 दिनभनिा पवहले कवािेनिाइनलाई समापि गन्म सकननुहन् । 
 
िपाईंलाई आफनो घिमा बसने सङ््रधमि व्यशतिसुँग अलग भएि बसननु वनकै कदिन हन सकर । यदि िपाईं 
COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएका व्यशतिसुँग बसननुहनर भने िपाईं भाइिसको सम्पक्म मा आइिहेको 
हन सकननुहनर ि िपाईंले 10 दिनभनिा बढी समयसमम कवािेनिाइनमा बसननुपनदे हन सकर । पिीक्षणको नविजा 
पोजजदिभ आएको व्यशति सङ््रामक अवस्ामा हुँिा िपाईं हिेकपिक उति व्यशतिको वनकि सम्पक्म मा आउुँिा 
िपाईंको कवािेनिाइन फेरि सनुरु हनर वकनवक िपाईं फेरि भाइिसको सम्पक्म मा आउननुभएको शर्यो ।

10
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यदि िपाईं COVID-19 पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएको धमविले 90 दििशभत्र पनुन: COVID-19 को सम्पक्म मा आउननुभयो (नयाुँ सम्पक्म ) ि िपाईंमा COVID-19 
का लक्षणहरू िेखिएका रैनन् भने िपाईंले यस 90-दिने समयसीमाको अवधिमा कवािेनिाइनमा बसन वा पनुन: पिीक्षण गिाउन आवशयक पिदैन । 

िपाईंले सङ््रममि व्यक्तिसँग सम्प ््क मा आए्ो अननिम दिििेखि 14 दििसमम निमि दिशानििदेशहरूलाई पालिा गिकु्कप्छ्क:
• सकनु ल वा काममा जाननुभनिा पवहले आफनो जविो नाप्नुहोस् । 
• हिेक दिन COVID-19 का लक्षणहरू िेखिनरन् वक भनेि जाुँच गननु्महोस् । 
• िपाईं सकनु ल, काममा वा िपाईंसुँग नबसने मावनसको नजजक िहुँिा अननुहाि रोप्े कपडा लगाउननुहोस् । 
• यदि िपाईं वबिामी हननुभयो वा िपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू िेखिए भने िपाईंमा लक्षणहरू िेखिन सनुरु भएको समयिेखि कमिीमा पवन 10 दिनसमम 

आइसोलेसनमा बसननुहोस् ि िपाईंले COVID-19 को पिीक्षण पनुन: गिाउननुपनदे वा नपनदे भनेि जान्का लावग शचवकतसक वा सवास्य सेवा प्रिायकलाई फोन गननु्महोस् । 

यदि िपाईं पनुन: COVID-19 को सम्पक्म मा आउननुभयो (नयाुँ सम्पक्म ) ि िपाईंको COVID-19 को पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएको समयिेखि 90 दििभनिा बढी 
समय भइसकेको र भने िपाईं कवािेनिाइनमा बसननुपर्म ि िपाईंले पनुन: पिीक्षण गिाउननुपर्म । यदि िपाईं कवािेनिाइनमा हुँिा वबिामी पननु्मभयो वा लक्षणहरू िेखियो भने 
आइसोलेसनमा बसननुहोस् ि शचवकतसक वा सवास्य सेवा प्रिायकलाई फोन गननु्महोस् । यद्वप, िपाईंले पृष्ठ 2 मा कवािेनिाइनलाई समापि गन्म पूिा गननु्मपनदे मापिणडहरूलाई 
पूिा गिेको हन सकननुहनर ।

यदर् निद्ार्थी, शिषि् िा ्र्मचारीहरू 
ए्पि्भनर्ा बढी COVID-19 ्ो सम्प ््म रा 
आएरा ्े हुन्छ ?3

x2
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html
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• हिेक दिन COVID-19 का लक्षणहरू िेखिनरन् वक भनेि जाुँच गननु्महोस् ि सम्व भएमा आफनो जविो पवन नाप्नुहोस् । यदि िपाईंसुँग र्ममोधमिि रैन भने आफनो 
राला िािेको र वा िािो िेखिएको र वक भनेि जाुँच गननु्महोस् । “िपाईं कवािेनिाइन वा आइसोलेसनमा हुँिा के गननु्मपर्म” नामक उपयोगी हािेपनुससिकालाई 
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/ मा गएि डाउनलोड गन्म सवकनर । 

• घिमै बसननुहोस् ि अरू मावनसहरूबाि सकिो िाढा िहननुहोस् । आफनो कवािेनिाइनन अवधि नसवकएसमम वा िपाईंले कवािेनिाइनलाई चाुँडो समापि गन्म पिीक्षणका 
मापिणडहरूलाई पूिा नगिा्मसमम सकनु ल, काम, अविरिति व्रयाकलाप, िारममिक सेवा, पारिवारिक जमघि वा अनय व्रयाकलापहरूमा नजाननुहोस् । 

• िाद् सामग्ी िरिि गन्म वा शचवकतसकीय सेवाका लावग जाने जसिा अतयावशयक काय्महरूका लावग घि बावहि वनसकननु पिा्म फेस मासक लगाउननुहोस् ।  
अतयनिै जरुिी पिेमा मात्र घिबाि बावहि वनसकननुहोस् ।

• आफनो घिमा आउने आगनिनुकहरूको सङ्खयालाई सीधमि गिाउननुहोस् । िपाईं वा िपाईंसुँग बसने कोही व्यशतिलाई COVID-19 बाि गम्ीि वबमािी हने उच्च 
जोखिम र भने तयसिो अवस्ामा यसो गननु्म झन् जरुिी हनर । 

• िपाईंले बािमबाि आफनो हािले रनु ने सिहहरूलाई सफा गननु्महोस् (जसिै: फोन, ढोकाको नब, लाइि सवीच, िौचालयको ह्ान्ल, शसङ्कको ह्ान्ल, काउनिििप ि 
िािनुको कनु नै पवन वसिनुहरू) ।

• साबनुन ि पानीले बािमबाि आफना हािहरू िनुननुहोस् । यदि साबनुन ि पानी सजजलैसुँग उपलब्ध रैन भने कमिीमा पवन 60% अलकोहोल भएको ह्ान् सयावनिाइजि 
प्रयोग गननु्महोस् ।

• भेजनिलेसन बढाउन ि कोिामा वायनुको प्रवाहमा सनुिाि गन्मका लावग सकेसमम झयालहरूलाई िनुला िाखननुहोस् ।
• अरू मावनसहरूसुँग िाना वा भाुँडाकनुुँ डालाई साझा नगननु्महोस् ।
• िाुँि माझने ब्रस जसिा व्यशतिगि सामग्ीलाई अरू मावनसहरूलाई प्रयोग गन्म नदिननुहोस् ।

COVID-19 सङ्क ्रमर्त व्यक्तिसँग सम्प ््म रा आए्ा 
निद्ार्थी, शिषि् िा ्र्मचारीहरूले पालिा गिकु्मपिदे 
सकुरषिा सािधािीहरू
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सकनु लले COVID-19 सकनु ल वनिदेशिकामा उललेि गरिएका प्रकोपका सीमाहरूलाई पाि गिेपशर, स्ानीय सकनु ल बोड्मले (स्ानीय सवास्य ववभागसुँग पिामि्म गिेि) वनमन मधये कनु नै 
पवन वनण्मय शलन सकर:
 •  कमिीमा पवन 10 दिनसमम सबै ववद्ार्थी ि कम्मचािीलाई भचनु्मअल वा दूि शसकाइमा सानदे वा
 •  सबै ववद्ार्थी ि कम्मचािीहरूको िेवपड एजनिजेन पिीक्षण गिाउने

खकुलला रहि्ा लानग परीषिण गराउिे (स क्ु लरा हुिे 
प्र्ोपहरू्ा लानग परीषिण)

रेनपड एननिजेि परीक्षण गराए्ा नवद्ार्थीहरूलेः
 •  सो पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएमा घिमै अवनवाय्म रूपमा आइसोलेसनमा बसननुपर्म । 
 •  सो पिीक्षणको नविजा नेगेदिभ आएमा सवयं उपच्स्ि भएि गरिने शसकाईलाई जािी िाखन सकनेरन् ।
 •  पिीक्षण गिाउन नचाहनेहरूले कमिीमा पवन 10 दिनसमम भचनु्मअल वा दूि शसकाइमा सहभागी हननुपर्म । 

पिीक्षण गिाउन नचाहने वा नेगेदिभ नविजा आएका शिक्षक ि कम्मचािीहरूले आफनो वनयधमि काम-कि्मव्यहरूलाई सवयं उपच्स्ि भएि जािी िाखनेरन् भनेि अपेक्षा गरिनर 
। यदि उनीहरूको पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आयो भने उनीहरू घिमै आइसोलेसनमा बसननुपर्म वा यदि उनीहरू COVID-19 को सम्पक्म मा आएका शर्ए भने उनीहरूले 
कवािेनिाइनसमबन्ी दििावनिदेिहरूलाई पालना गननु्मपर्म । 

परीक्षण्ो िनिजा पोनजदिभ आउिे सबै्ो ्नट्ाकि टे्क्सङ गररिे्छ । 
पिीक्षणमाफ्म ि COVID-19 सङ््रमण पनुधटि भएका व्यशतिको सम्पक्म मा आएका ववद्ार्थी, शिक्षक वा कम्मचािीहरूले (पृष्ठ 2 मा िहेको) कवािेनिाइनसमबन्ी दििावनिदेिहरूलाई 
पालना गननु्मपर्म ।
 •  यदि िपाईं ि पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आउने व्यशति दुवै सकनु लमा हननुहन्थयो ि सम्पक्म को समयमा दुवैले मासक लगाउननुभएको शर्यो भने िपाईं कवािेनिाइनमा 

बसननुपिदैन । यदि िपाईंहरू दुवैले मासक लगाउननुभएको शर्यो भने पवन पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आउने व्यशति कमिीमा पवन 10 दिनसमम आइसोलेसनमा बसननुपर्म ।
 •  यदि िपाईं सकनु लमा सम्पक्म मा आउननुभएको शर्यो ि िपाईं वा पोजजदिभ नविजा आएको व्यशति मधये कनु नै एकले मासक लगाउननुभएको शर्एन भने िपाईं कवािेनिाइनमा 

बसननुपर्म । िपाईंले पिीक्षण नगरिकन 10औं दिनपशर वा 7औं दिनमा पिीक्षण गिाएि नेगेदिभ नविजा आएपशर कवेिेनिाइनलाई समापि गन्म सकननुहनेर । िपाईं 10 
दिनभनिा अगावड नै सकनु लमा फक्म ननुभनिा पवहले िपाईंले िोस्ो पिीक्षण गिाउन आवशयक पन्म सकने केही वनभचिि परिच्स्विहरू हन सकनेरन् ।  

"िनुलला िहनका लावग पिीक्षण गिाउने (िेसि िनु सिे)" ववकलपमा पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आउने व्यशतिले कवहले आइसोलेसन सनुरु गननु्मपर्म भन्े बािेमा फिक-फिक 
समयसीमाहरू िहेका रन् । यदि "िनुलला िहनका लावग पिीक्षण गिाउने" को ्रममा पिीक्षण गिाउुँिा िपाईंको नविजा पोजजदिभ आएको र भने िपाईंको आइसोलेसन पिीक्षण 
गिाएको दिनबाि सनुरु हनर, िपाईंमा लक्षणहरू िेखिन सनुरू भएको दिनबाि होइन । िपाईंमा कनु नै पवन लक्षणहरू निेखिएको भए पवन िपाईं अवनवाय्म रूपमा आइसोलेसनमा 
बसननुपर्म । पिीक्षण गिाएको दिनको 2 दिन अगावडिेखि िपाईंसुँग वनकि सम्पक्म मा आउने जोकोही पवन भाइिसको सम्पक्म मा आएको मावननर ि उनी कवािेनिाइनमा बसननुपर्म । 
यसलाई "िकुलला रहि्ा लानग परीक्षण गराउिे" नव्लप्ा लानग सम्प ््क मा आए्ो अननिम ममनि मानिन्छ ।

�दन
10

परीक्षणको न�तजा

पो�ज�टभ

नेगे�टभ वावा
स्कुल

परीक्षणको न�तजा

पो�ज�टभ

नेगे�टभ

वावा ए�न्टजने परीक्षण 

वावा
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खेलि्ा लानग परीषिण गराउिे (राधयमर् ्तह्ा 
अन्तररति न्रया्लापहरू्ा लानग परीषिण)
वनमन अवस्ाहरूमा ववद्ार्थी, शिक्षक ि कम्मचािीहरू अविरिति व्रयाकलापहरूमा सहभागी हन सकरन्:
 •  उनीहरूले हिेक 14 दिनमा कमिीमा पवन एकपिक COVID-19 पिीक्षण गिाउुँरन् । पिीक्षण PCR वा िेवपड एजनिजेन पिीक्षण मधये कनु नै पवन हन सकर ।  
 •  उनीहरू आइसोलेसन वा कवािेनिाइनमा रैनन् । 
 •  उनीहरूमा COVID-19 का कनु नै पवन लक्षणहरू िेखिएका रैनन् । 

यदि िपाईं एकिमै िेिै िािीरिक श्रम आवशयक पनदे प्रविस्पिा्मतमक िेलमा भाग ललमििै हननुहनर वा मासक लगाउननु िििनाक हन सकने (जसिै पोििीमा पौडी 
िेलिा) अवस्ामा हननुहनर भने उति समयबाहेक अविरिति व्रयाकलापहरूको अवधिभरि नै िपाईंले मासक लगाउननुहनर भन्े अपेक्षा गरिनर । अविरिति 
व्रयाकलापहरूको समयमा िपाईंले सकेसमम भौविक दूिी कायम िाखननुहनर भन्े अपेक्षा पवन गरिनर । यसको अर््म, अरू मावनसहरूबाि सकेसमम कमिीमा 
पवन 6 वफि वा 2 धमिि (लगभग 2 हाि लमबाइ) िाढा िहननु हो । 

सकनु लहरूले सहभागीहरूका लावग िेवपड एजनिजेन पिीक्षण उपलब्ध गिाउनेरन् । सहभागीहरूले:
 • यदि आफनो पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आएमा घिमा अवनवाय्म रूपमा आइसोलेसनमा बसननुपर्म । 
 •  यदि आफनो पिीक्षणको नविजा नेगेदिभ आएमा, आइसोलेसन वा कवािेनिाइनमा बसेको नभएमा ि आफूमा COVID-19 का कनु नै पवन लक्षणहरू िेखिएका रैनन् भने 

अविरिति व्रयाकलापहरूमा सहभागी हन सकनेरन् ।
 • पिीक्षण गिाउन नचाहने सहभागीहरू अविरिति व्रयाकलापहरूमा सहभागी हन पाउने रैनन् । 

सकनु लहरूले पिीक्षण गिाउन चाहने िि अविरिति व्रयाकलापहरूमा संलगन निहेका कनु नै पवन शिक्षक वा कम्मचािीहरूको "िेलनका लावग पिीक्षण गिाउने (िेसि िनु पले)" 
काय्म्रमको वहससाको रूपमा पिीक्षण पवन गिाउन सकनेरन् । 

परीक्षण्ो पोनजदिभ िनिजा आउिे सबै्ो ्नट्ाकि टे्क्सङ गररिे्छ । 
पिीक्षणमाफ्म ि COVID-19 सङ््रमण पनुधटि भएका व्यशतिको सम्पक्म मा आएका ववद्ार्थी, शिक्षक वा कम्मचािीहरूले (पृष्ठ 2 मा िहेको) कवािेनिाइनसमबन्ी दििावनिदेिहरूलाई 
पालना गननु्मपर्म । 
 •  यदि िपाईं ि पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आउने व्यशति दुवै सकनु लमा हननुहन्थयो ि सम्पक्म को समयमा दुवैले मासक लगाउननुभएको शर्यो भने िपाईं कवािेनिाइनमा बसननुपिदैन । 

यदि िपाईंहरू दुवैले मासक लगाउननुभएको शर्यो भने पवन पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आउने व्यशति कमिीमा पवन 10 दिनसमम आइसोलेसनमा बसननुपर्म ।
 •  यदि िपाईं सकनु लमा सम्पक्म मा आउननुभएको शर्यो ि िपाईं वा पोजजदिभ नविजा आएको व्यशति मधये कनु नै एकले मासक लगाउननुभएको शर्एन भने िपाईं कवािेनिाइनमा 

बसननुपर्म । िपाईंले पिीक्षण नगरिकन 10औं दिनपशर वा 7औं दिनमा पिीक्षण गिाएि नेगेदिभ नविजा आएपशर कवेिेनिाइनलाई समापि गन्म सकननुहनेर । िपाईं 10 दिनभनिा 
अगावड नै सकनु लमा फक्म ननुभनिा पवहले िपाईंले िोस्ो पिीक्षण गिाउन आवशयक पन्म सकने केही वनभचिि परिच्स्विहरू हन सकनेरन् ।

“िेलनका लावग पिीक्षण गिाउने” ववकलपमा पिीक्षणको नविजा पोजजदिभ आउने व्यशतिले कवहले आइसोलेसन सनुरु गननु्मपर्म भन्े बािेमा फिक-फिक समयसीमाहरू िहेका रन् 
। यदि "िेलनका लावग पिीक्षण गिाउने" को ्रममा पिीक्षण गिाउुँिा िपाईंको नविजा पोजजदिभ आएको र भने िपाईंको आइसोलेसन पिीक्षण गिाएको दिनबाि सनुरु हनर, 
िपाईंमा लक्षणहरू िेखिन सनुरू भएको दिनबाि होइन । िपाईंमा कनु नै पवन लक्षणहरू निेखिएको भए पवन िपाईं अवनवाय्म रूपमा आइसोलेसनमा बसननुपर्म । पिीक्षण गिाएको 
दिनको 2 दिन अगावडिेखि िपाईंसुँग वनकि सम्पक्म मा आउने जोकोही पवन भाइिसको सम्पक्म मा आएको मावननर ि उनी कवािेनिाइनमा बसननुपर्म । यसलाई "िेलि्ा लानग 
परीक्षण गराउले" नव्लप्ा लानग सम्प ््क मा आए्ो अननिम ममनि मानिन्छ ।
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