
बिदाका समयमा COVID-19 िाट सुरक्षित रहने सुझावहरू

जमघटमा कुनै पनन व्यक्ति फरक घरपररवारका जति धेरै मान् ेसँग अन्तर्क्रिया गर्छ, भौन्तक अन्तर्क्रिया जति नजजकको दूरीमा हुनर र अन्तरनक्या जन्त  
लामो समयसमम रहनर, COVID-19 सङ्क क्मम्त व्यक्तिले, ननजमा लक्षण देखिए वा नदेखिए पनन, आफननो सङ्क क्मण उति व्यक्तिमा सानने जनोखिम तयति नै बढी हुन् ।

निदाका समयमा सिैभनदा सुरक्क्ष्त जमघट भनेकनो आफननो घरपररवारमा रहेका व्यक्तिहरूसँगकनो जमघट हनो। ्तपाईंले जमघट गरेर निदा मनाउने ननण्छय गनु्छहुनर भने आफननो घर 
िानहरका नरियजनहरूमा COVID-19 फैलन कसरी कम गन्छ सकनुहुनर भन्े िारेमा सनोचनुहनोस्क। सङ्क क्मण फैलन नददने केही उपायहरू यस रिकार रन्क:

आफननो जमघटिारे यनोजना िनाउदँा:
•  थनोरै व्यक्तिहरू समावेश गनु्छहनोस्क। अन्तक्थहरूकनो सङ्क खया सीमम्त गनु्छहनोस्क र भरु्छअल नवमििाट सहभागी हुन रिनोतसानह्त गनु्छहनोस्क।
•  निरामी भएका व्यक्ति, परीक्षण गदा्छ पनोजजदटभ ररपनोट्छ आएर एकान्तिासमा रहेका व्यक्ति, कवारेजनटनमा रहेका व्यक्ति वा आफननो 

परीक्षणकनो नन्तजा परिरिरहेका व्यक्तिहरू जमघटमा सहभागी नगराउने कुरा सुननक्चि्त गनु्छहनोस्क।
•  अन्तक्थहरू नवशेष गरी घरक्भत्र रहँदा एक अका्छिाट भौन्तक रूपमा टाढा रहन नसकने अवस्ामा उनीहरूलाई मासक लगाउन 

अनुरनोि गनु्छहनोस्क।
•  भौन्तक दूरी कायम गनने गरी िसने व्यवस्ा ममलाउनुहनोस्क। सम्भव भएमा, फरक घरपररवारिाट आएका व्यक्तिहरूलाई फरक-

फरक टेिलमा राखने िारेमा नवरार गनु्छहनोस्क। 
•  रनोटनो समयका लानग मात्र जमघट गनने गरी यनोजना िनाउनुहनोस्क।
•  ्तपाईंकनो समूहमा रहेका कुनै व्यक्तिकनो पनोजेदटभ ररपनोट्छ आएकनो िण्डमा अनय व्यक्तिलाई सूक्र्त गन्छ अन्तक्थहरूकनो सम्पक्छ  

नववरण सनह्तकनो सूरी िनाएर राखनुहनोस्क।

Planning

जमघट गनने िेलामा:
•  अन्तक्थहरूलाई भौन्तक दूरी कायम गन्छ र मासक लगाउन भन्ुहनोस्क।
•  सम्भव भएसमम घरिानहरकनो िुला स्ानमा जमघट राखनुहनोस्क।
•  घरक्भत्र रहेका िेलामा र नवशेष गरी िाना िाने िेलामा भेजनटलेसनमा सुिार गनु्छहनोस्क  
(झयाल िनोलनुहनोस्क, वायु रिवाह हुन ददनुहनोस्क, आदद)।

•  क्रनक्रनमा हा्त िुनुहनोस्क र िेरै स्तह रुने नगनु्छहनोस्क। 
•  आफना अन्तक्थहरूका लानग पया्छप्त मात्रामा ह्ाण्ड सयाननटाइजरकनो व्यवस्ा गनु्छहनोस्क। 

खाना िनाउदँा/पस्किँदा:
•  िाना िनाउने काय्छमा संलगन सिै जना व्यक्तिले मासक लगाउनुपर्छ।
•  िाना िनाउने क्षेत्रमा सीमम्त व्यक्तिहरूलाई मात्र राखनुहनोस्क।
•  पटलक शैलीकनो िाना वा सिै अन्तक्थले आ-आफननो घरिाट िाना िनाएर लयाउने गरी जमघट नगनु्छहनोस्क।
•  व्यक्तिहरूले आफैं  िाना जिकेर िाने भनदा पनन एक जना व्यक्तिले नै सिै जनालाई िाना पससकने व्यवस्ा गनु्छहनोस्क।
•  रियनोग गरेपक्र फयाँकन ममलने िालका सामग्ी रियनोग गनने रियास गनु्छहनोस्क।

जमघट सबकएपछि:
•  कुनै व्यक्ति निरामी भएमा एकान्तिासमा िसनुपर्छ र परीक्षण गराउनुपर्छ।
•  कुनै अन्तक्थमा परीक्षण गदा्छ पनोजजदटभ ररपनोट्छ आएकनो िण्डमा सिै अन्तक्थलाई सम्पक्छ  गनु्छपर्छ र उनीहरूलाई कवारेजनटनमा 

िसन, लक्षणहरू देखिए-नदेखिएकनो खयाल गन्छ र लक्षण देखिएमा परीक्षण गराउन भन्ुपद्छर।


