
Coronavirus.Utah.gov    |   1

अरूको वरपर रहँदा मासक लगाउनुहोस् । 

COVID-19 सङ्क ्रमित व्यक्तिको सम्पक्क िा आएका सबै जनाले सम्पक्क िा आएको दिनिेखि 10 दिन 
नहुँिासमि सार्कजननक ठाउुँ र अरूको ररपर रहुँिा िासक लगाउनुपर्क । यी 10 दिनिा जजि रा रेस्ुरेन् जसता 
िासक लगाउन कदठन हने ठाउुँहरूिा नजानुहोस्क । 

COVID-19 को सम्पक्क िा आएको हन सकने तर अझैसमि पनन पोजजद्भ ननतजा नआएका 
रा लक्षण निेखिएका िाननसहरू करारेन्ाइन बसनुपर्क । यसले तपाईंलाई अरूबा् ्ाढा 
राखर जसले गिा्क तपाईंले थाहा नपाइकन अरू कसैलाई पनन सङ्क ्रमित गराउनुहन्न । यदि 
तपाईंले COVID-19 नररुद्धको िोपको सबै डोज लगाउनुभएको र रा पक्रललो 90 दिनिा 
तपाईंलाई COVID-19 लागेको र भने सम्पक्क िा आइसकेपक्र तपाईं घरिा करारेन्ाइनिा 
बसन आरशयक हुँिैन । सम्पक्क िा आउनु भनेको COVID-19 भएको कुनै व्यक्ति सङ्क ्रािक 
अरस्ािा हुँिा तपाईं उनीसुँग ननक् सम्पक्क िा आउनुभएको क्थयो भनने हनर । 

ननकट सम्पक्क को अर्क ननमन हुन्छ:
• 24 घण्ाको अरमििा तपाईं भाइरस भएको कुनै व्यक्तिबा् 6 नि्भनिा नजजकको 

दूरीिा कुल 15 मिने् रा सोभनिा बढी सिय रहनुभयो । 
• तपाईंले COVID-19 बा् नबिारी भएका व्यक्तिलाई घरिा सयाहार गनु्कभएको क्थयो । 
• तपाईंले COVID-19 बा् सङ्क ्रमित व्यक्तिसुँग प्रतयक्ष भौनतक सम्पक्क  रहनुभएको क्थयो 

(उनलाई अुँगालो हालनुभएको रा मराइुँ िानुभएको क्थयो) । 
• तपाईंले COVID-19 बा् सङ्क ्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको िाने रा नपउने भाुँडाकुुँ डालाई 

प्रयोग गनु्कभएको क्थयो । 
• COVID-19 बा् सङ्क ्रमित व्यक्तिले िोकिा, हाच्छिउुँ गिा्क रा अनय कुनै िाधयिबा् 

तपाईंिा उति व्यक्तिको थुक रा क्र्ा परेको क्थयो । 

क्वारेन्वाइन भनेको के हो ?
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ननमन अवस्ामा तपाईं 5 ददनसमम घरमै कवारेनटाइनमा बसनुप्छ्क:

• तपाईंले खोप लगाउनुभएको ्ैछन । यसको अथ्क तपाईंले COVID-19 िोपको कुनै डोज लगाउनुभएको रैन ।
• तपाईंले COVID-19 नवरुद्धको खोपको सबै डोज लगाउनुभएको ्ैछन । यसको अथ्क तपाईंले अनहलेसमि 

बुस्र डोज लगाउनुभएको रैन र तपाईंले Pfizer रा Moderna िोपको िोस्ो डोज लगाएको 5 िनहनाभनिा 
बढी भएको र रा Johnson & Johnson िोप लगाएको 2 िनहनाभनिा बढी सिय भइसकेको र । यसको अथ्क 
तपाईंले Pfizer रा Moderna िोपको 1 डोज िात्र लगाउनुभएको भन्ने पनन हन सकर । यदि 5-17 रर्क उिेरका 
बालबाक्लकाहरूले Pfizer िोपको 1 डोज िात्र लगाएका रन्क भने उनीहरूले COVID-19 नररुद्धको िोपको सबै 
डोज लगाएका रैनन्क । अनहले बच्ाहरूका लानग बुस्र डोजहरू करारेन्ाइनसमबन्ी दिशाननिदेशहरूिा सिारेश 
गररएको रैन । 
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घरमै बसनुहोस् र अरू माननसहरूबाट सकदो टाढा रहनुहोस् ।

• घरिा करारेन्ाइनिा बसिा तपाईं काि, नरद्ालय, अनतररति न्रयाकलाप, िारिमिक पूजा-अर्कना, पाररराररक जिघ् रा अनय न्रयाकलापहरूिा 
जानुहुँिैन । क्रनकतसकीय सेरा क्लनका लानग बाहेक अरू बेला घरिै बसनुहोस्क ।

• सङ्क ्रमित व्यक्तिको सम्पक्क िा आएको 10 दिनसमि हरेक दिन COVID-19 का लक्षणहरू िेखिनरन्क नक भनेर जाुँर गनु्कहोस्क र सम्भर भएिा आफनो 
जररो पनन नाप्ुहोस्क । यदि तपाईंिा COVID-19 का लक्षणहरू िेखिएिा तुरुनतै परीक्षण गराउनुहोस्क ।

• आफनो घरिा आउने आगनतुकहरूको सङ्क खयालाई सीमित गराउनुहोस्क ।
• तपाईंको करारेन्ाइनको अरमि सिापत नहुँिासमि यात्रा नगनु्कहोस्क । तपाईं सङ्क ्रमित व्यक्तिको सम्पक्क िा आएको कमतीिा पनन 5 दिनपक्र परीक्षण 

गराउनुहोस्क र यात्रा गनु्कभनिा पनहले तपाईंको परीक्षणको ननतजा नेगेद्भ र भनेर सुननश्चित गनु्कहोस्क । यदि तपाईंिा COVID-19 का लक्षणहरू 
िेखिएका रन्क भने यात्रा नगनु्कहोस्क । यदि तपाईं यात्रा गनु्कहनर भने अरूको ररपर रहुँिा िासक लगाउनुहोस्क । 

• अरू िाननसहरूबा् कमतीिा पनन 6 नि् रा 2 मि्र (लगभग 2 हात लि्क बाइ) ्ाढा बस्क ने प्रयास गनु्कहोस्क । 

मैले कवारेनटाइन कनहले अन्त्य गन्क सक्ुछ ?

यदि तपाईंिा कुनै पनन लक्षणहरू िेखिएका रैनन्क भने तपाईं 5 दिनपक्र घरिा आफनो करारेन्ाइन अनतय गन्क 
सकनुहनर । तपाईंले घरिा आफनो करारेन्ाइन अनतय गरेपक्र थप 5 दिनका लानग अरूको ररपर र सार्कजननक ठाउुँिा 
रहुँिा राम्ररी िुि रोप्े िासक लगाउुँिासमि तपाईं काि, सकुल र अनय न्रयाकलापहरूिा िक्क न सकनुहनर । यसले 
अरूलाई सुरश्क्षत राखनिा िद्दत गर्क ।

केही माननसहरू 5 ददनभनदा बढी सम्यसमम कवारेनटाइन वा आइसोलेसनमा बसन आवश्यक पन्क सक्छ 
नकनभने उनीहरू बसोबास वा काम गनने ठाउलँे उनी तरा अरूलाई COVID को उच्च जोखखममा राख्छ । 
सुिार गृह (जेल), िीघ्ककालीन सयाहार सेरास्ल रा होिलेस सेल्र जसता सािूनहक आरासिा बसोबास रा काि 
गनदे िाननसहरूले CDC बा् प्रापत यी दिशाननिदेशहरू पालना गनु्कपर्क । सरास्यकिमीहरूले CDC बा् प्रापत यी 
दिशाननिदेशहरू पालना गनु्कपर्क ।

तपाईं भाइरसको सम्पक्क मा आएको 5 ददनपछ्छ वा तपाईंमा COVID-19 का लक्षणहरू 
देखखएमा परीक्षण गराउनुहोस् । 

यसले तपाईंको शरीरिा परीक्षण गिा्क भे ््कने गरी पया्कपत िात्रािा भाइरसको सङ्क खया बढ्कन दिनर । तपाईंको परीक्षणको ननतजा नआएसमि घरिै बसनुहोस्क । 
यदि यस सियिा तपाईंको परीक्षणको ननतजा नेगेद्भ आएिा तपाईंले घरिा करारेन्ाइन अनतय गन्क सकनुहनर । यदि तपाईं करारेन्ाइनको 5 दिनपक्र परीक्षण 
गराउन सकनुहन्न रा तपाईंले परीक्षण नगराउने नरकलप रोजनुभयो भने तपाईं COVID-19 भएको िाननससुँग ननक् सम्पक्क िा आउनुभएको अननति दिनिेखि 
10 दिन नहुँिासमि घरिै बसन आरशयक हनर । यदि तपाईंको परीक्षणको ननतजा पोजजद्भ आएिा घरिै आइसोलेसनिा बसनुहोस्क । 

COVID-19 का लक्षणहरू िेखिनरन्क नक भनेर धयान दिनुहोस्क । यदि तपाईं नबरािी पनु्कभयो भने घरिा आइसोलेसनिा 
बसनुहोस्क र तुरुनतै परीक्षण गराउनुहोस्क । 

िाननसहरूलाई COVID-19 को पुन: सङ्क ्रिण हन सकने सम्भारना र भन्ने हािीलाई थाहा र । केही िाननसहरूिा 
COVID-19 लागेपक्र उनीहरूले आइसोलेसन अरमि पूरा गरेको र अरू िाननसहरूलाई सङ्क ्रािक नहने भए पनन 
परीक्षणको ननतजा पोजजद्भ आउन सकर भन्ने कुरा पनन हािीलाई थाहा र । CDC र यु्ा सरास्य नरभागले तपाईंलाई 
पनहलो प्क COVID-19 परीक्षणको ननतजा पोजजद्भ आएको 90 ददन (लगभग 3 िनहना) भइसकेको रैन भने 
तपाईंिा नयाुँ रा नबनरििै गरेका लक्षणहरू नहुँिासमि सङ्क ्रमित व्यक्तिको सम्पक्क िा आएपक्र परीक्षण नगराउन 
क्सिाररस गर्कन्क । यद्नप, तपाईंिा नयाुँ रा नबनरििै गरेका लक्षणहरू रन्क रा तपाईंको परीक्षणको ननतजा पोजजद्भ 
आएको 90 ददनभनदा बढी सम्य भइसकेको र भने तपाईंले पुन: परीक्षण गराउनुपर्क ।

िोप लगाइसकेका िाननसहरूलाई पनन COVID-19 हने सम्भारना रहनर (जसलाई ब्ेकथ्ु केस भनननर) भन्ने कुरा हािीलाई थाहै र । तयसैले एकििै सुरश्क्षत 
रहनका लानग हािी तपाईंले िोप लगाउनुभएको र भने पनन तपाईं भाइरसको सम्पक्क िा आएको 5 दिनिा परीक्षण गराउन क्सिाररस गरछौं ।

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive

