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यदि तपाईं COVID-19 सङ््क् ्रमित व्यक््ततसँग सम्पर््क िा आउनुभएिा

COVID-19 सङ््क् ्रमित व्यक्तिसँगको सम््पक्क िा आए्पमि काि वा स्ककु ल नगईकन घरिै बक्सराख्न ननकै कठिन हुन सक्ि । त्पाईंलाई आफ्नो घरिा बस्नने COVID-19 बाट 
सङ््क् ्रमित व्यक्तिसँग अलग भएर बस्नकु ्पनन ननकै कठिन हुन सक्ि । त््यसैलने CDC लने क्वारनेन्टाइन सम्बन््धधी आफ्ना क्सफाररसहरू ्पररवत्कन गरनेको ि र अनहलने COVID-19 
सङ््क् ्रमित व्यक्तिसँग सम््पक्क िा आएका िान्िनेहरूलाई घरिै बस्नकु्पि्क भननेर क्सफाररस गर्दैन । तर, त्पाईंलने अझै ्पनन अरू िान्िनेलाई सकुरक्षित राख्न साव्धानधीका उ्पा्यहरू 
भनने अ्पनाउनकु्पनने हुन्ि: 

• सङ््क् ्रमित व्यक्तिको सम््पक्क िा आएको 
10 ठर्नसम्ि अरूको वर्पर र साव्कजननक 
िाउँिा रहँर्ा राम्ोसँग िकुख िोप्ने िास्क 
लगाउनकुहोस्क् । 

• त्पाईं COVID-19 को सम््पक्क िा आएको 
ठर्नको 5 ठर्न्पमि ्परधीषिण गराउनकुहोस्क् ।

• COVID-19 का लषिणहरू र्नेखखए-
नर्नेखखएको ध््यान ठर्नकुहोस्क् । त्पाईं नबरािधी 
्पनकु्कभ्यो भनने घरिै बस्नकुहोस्क्, आइसोलनेसन 
सम्बन््धधी िाग्कर्र््कनहरू ्पालना गनकु्कहोस्क् र 
्परधीषिण गराउनकुहोस्क् ।  

परीक्षण गराउनका ननम््तति सङ््क् ्रमिति व्यक््ततिसँग सम्पक्क िा आएको 5 दिनस्ति पर््कनुहोस्क् । ्यसलने त्पाईंको र्रधीरिा ्परधीषिण 
गर्ा्क भनेट्क्नने गरधी ्प्या्कप्त िात्ािा भाइरसको सङ््क् ख््या बढ्क्न ठर्न्ि । त्पाईंलने कस्तो प्रकारको ्परधीषिण गराउनकुभएको क्ि्यो र त्पाईंलने 
्परधीषिण गराउँर्ा लषिणहरू र्नेखखए-नर्नेखखएको आ्धारिा त्पाईंलने एकभन्र्ा बढी ्पटक ्परधीषिण गराउनकु्पनने हुन सक्ि । ्यठर् सम््पक्क िा 
आइसकने ्पमि त्पाईंको ्परधीषिणको ननतजा ्पोजजठटभ आएिा आइसोलनेसनसम्बन््धधी ठर्र्ाननर्नेर्हरू ्पालना गनकु्कहोस्क् । 

्यठर् त्पाईंको ्पनहलो ्पटक COVID-19 ्परधीषिणको ननतजा ्पोजजठटभ आएको 90 दिन (लगभग 3 िनहना) भन्र्ा कि सि्य भएको ि भनने त्पाईंिा ककु नै ्पनन न्याँ वा नबन्रििँरै् 
गरनेका लषिणहरू नहुँर्ासम्ि सङ््क् ्रमित व्यक्तिको सम््पक्क िा आए्पमि ्परधीषिण नगराउनकुहोस्क् । ्यद्यन्प, त्पाईंिा न्याँ वा नबन्रिरै् गरनेका लषिणहरू िन्क् वा त्पाईंको ्परधीषिणको 
ननतजा ्पोजजठटभ आएको 90 दिनभन्िा बढी सिय भइसकने को ि भनने त्पाईंलने ्पकुन: ्परधीषिण गराउनकु्पि्क । 

COVID-19 का लषिणहरू र्नेखखन्िन्क् नक भननेर ध््यान ठर्नकुहोस्क् र नबरािधी भएिा तत्कालै ्परधीषिण गराउनकुहोस्क् ।
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

