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आइसोलेसन भनेको के हो ?

आइसोलेसन परीक्षणको नतिजा पोजजटिभ आएका वा COVID-19 का लक्षणहरू देखिएका मातनसहरूका लाति हो । िपाईंको पतहलो लक्षणहरू 
देखिनुभनदा 2 टदन पतहलेदेखि िपाईंको आइसोलेसन अवधि अन्त्य नहुँदासम् म िपाईं सङ््ामक हनुहन्छ र िपाईंले अरूलाई भाइरस सान्न सकनुहन्छ । ्यटद 
िपाईंमा कतहले पतन लक्षणहरू देखिएका थिएनन् भने िपाईंले COVID-19 को परीक्षण िराएको 2 टदन पतहलेदेखि िपाईं सङ््ामक हनुहन्छ । ्यस सम्यमा 
िपाईंसुँि तनकि सम्पक्न मा आएका जोकोही पतन भाइरसको सम्पक्न मा आएका हन्छन् र उनीहरूले कवारेनिाइनसम्बन्ी टदशातनददेशहरू पालना िनु्नप्छ्न ।

आइसोलेसनको अर्थ:
िपाईंको आफननै घरमा पतन, आइसोलेसन अवधि नसतकएसमम िपाईंले सकेसमम अरू मातनसहरू्बाि िाढा रहनुप्छ्न । 

थितक्तसकी्य सेवा थलनका 
लाति ्बाहेक अरू ्बेला आफनो 

घरमनै ्बसनुहोस् ।

िपाईंको घरका अन्य 
मातनसहरू ्बसने भनदा ्ुछट्नै 

कोठामा ्बसनुहोस् ।

्यटद िपाईंलाई अरू मातनसहरूको नजजक 
रहनुपनदे भएमा मासक लिाउनुहोस् । 

प्ा्यः ्छोइरहने सिहहरू सफा िनु्नहोस् (फोन, ढोकाको 
न्ब, लाइि ससवि, शौिाल्यका ह्ान्डल, थसङ्कका 

ह्ान्डल, काउनिरिप र अन्य कुननै पतन िािु) । 

्यटद सकनुहन्छ भने िपाईंको घरका 
अन्य मातनसहरूले प््योि िनदे भनदा 

्ुछट्नै शौिाल्य प््योि िनु्नहोस् । 

सकेसमम अरूले प््योि 
िनदे व्यथतििि सामानहरू 

प््योि निनु्नहोस् ।
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मैले आइसोलेसन कहहले अन्त्य गन्थ सक छ्ु  ? 

िपाईंमा तनमन अवस्ा नहुँदासमम िपाईंले आफूलाई आइसोलेसनमा राि् नुप्छ्न: 
• 24 घणिासमम जवरो नआएमा (्यसको अि्न, िपाईंले आफनो जवरो कम िन्न कुननै पतन औषधि प््योि िनु्नभएको थिएन) र 
• िएको 24 घणिादेखि िपाईंमा देखिएका लक्षणहरूमा सुिार आएको ्छ र 
• िपाईंले परीक्षण िराउनुभएको धमतिदेखि कमिीमा पतन 5 टदन भइसकेको ्छ ।
• ्यटद िपाईंमा लक्षणहरू देखिएका थिएनन् भने िपाईंले परीक्षण िराएको टदनदेखि 5 टदनसम् म घरमनै ्बसनुहोस् । ्यटद िपाईं त्बरामी पनु्नभ्यो वा लक्षणहरू 

देखि्यो भने घरमा िपाईंको 5 टदने आइसोलेसन अवधि फेरर सुरु हन्छ । ्यहाुँ िएर िप जानकारी प्ापि िनु्नहोस् । 

िपाईंले घरमा आफनो आइसोलेसन अन्त्य िररसकेपथ्छ िप 5 टदनसमम अरूको वरपर र साव्नजतनक ठाउुँमा रहुँदा राम्ररी मुि ्छोप्े मासक लिाउनुहोस् ।

मसँग बसने माहनसहरू कहि सम्यसमम क्ारेन्ाइनमा बसनछुप ््थ  ?

िपाईंलाई आफनो घरमा ्बसने COVID-19 ्बाि सङ््धमि व्यथतिसुँि अलि भएर ्बसनु तनकनै  कटठन हन सक्छ । िोप नलिाएका वा COVID-19 तवरुद्धको 
िोपको स्बनै डोज नलिाएका व्यथति वा िपाईंसुँिनै ्बसने व्यथतिलाई COVID-19 लािेको 90 टदनभनदा ्बढी सम्य भइसकेको ्छ भने उनी कमिीमा पतन 5 
टदनसमम घरमा कवारेनिाइनमा ्बसन आवश्यक हन्छ । िपाईं सङ््ामक भएको अवस्ामा िपाईंसुँि तनकि सम्पक्न मा हरेक पिक आउुँदा उनीहरूको 5-टदने 
कवारेनिाइन फेरर सुरु हन्छ । उनीहरूको परीक्षणको नतिजा नेिेटिभ आए पतन उनीहरूले 5 टदनभनदा अिातड कवारेनिाइन अन्त्य िनु्नहुँदनैन । 

्यदि िपाईंलाई चिहक्तसकी्य से्ा आ्श्यक परेमा ।
्यटद िपाईंका लक्षणहरू झन्-झन् िरा्ब हुँदनै िए वा िपाईंलाई थितक्तसकी्य सेवा आवश्यक प्छ्न जसिो लाग्छ भने िुरुनिनै थितक्तसकी्य सहा्यिा प्ापि िनु्नहोस् 
। अस्पिाल वा थितक्तसकको का्या्नल्यमा जानु सुरक्क्षि हन्छ । मासक लिाउनुहोस् र सवास््य सेवा कम्निारीहरूलाई िपाईं COVID-19 पोजजटिभ हनुहन्छ भन्े 
जानकारी िराउनुहोस् । 

्यटद िपाईंमा ्यीमध्ये कुननै पतन आकससमक िेिावनी टदने थिन् हहरू* देिा परेमा िुरुनिनै थितक्तसकी्य सहा्यिा प्ापि िनु्नहोस्:

िपाईंको ्ािी दुखने 
्ा च्यापे जसिो हुने 

जछुन लामो सम्यिेखि 
रहहरहेको ्

भ्रममि महसछुस हुने ्ा सजजलै 
उठ्न नसकने 

िपाईंको ओठ  ् ा अनछुहार 
हनलो िेखिएमा

सास फेन्थ गाह्ो हुने ्ा 
स्ाँस्ाँ हुने

*्यी मात्र आकससमक रूपमा देखिने स्बनै लक्षणहरू होइनन् । ्यटद िपाईंलाई थिनिा लािेमा आफनो थितक्तसकलाई फोन िनु्नहोस् ।

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#end-isolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

