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COVID-19 बाल स्ाहार निर्देशिका

्दर् बालबाललका ्तथा कर्मचारीहरूको COVID-19 
परीषिणको िन्तजा पोजजदिभ आएरा उिीहरू कन्त 
सर्समर घररै बसिनुपर्म ?
तपाईंले खोप लगाइसकेको वा पहिले पहि COVID लाहगसकेको भएतापहि तपाईंमा COVID-19 का 
लक्षणिरू देखखएका छि् वा तपाईंको पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आएको छ भिे घिमै बसिनुिोस् । 
चिहकतसकीय सेवा चलि जाँदा बािेक अरू बेला घिमै बसिनुिोस् । तपाईं बाल सयािाि सेवास्थलमा आउिनुहँदैि, 
काम वा यात्ा गिनुनुहँदैि वा अनय हरियाकलाप वा जमघििरूमा जािनुहँदैि । 

यदि तपाईंमा लक्षणहरू िेखिएका छन् भने ननमन अवस्ासमम घरमै बसननुहोस्:
•  जविो कम गिने औषधि प्रयोग िगरिकि तपाईंलाई 24 घणिादेखख जविो आएको छैि,
•  गएको 24 घणिादेखख तपाईंमा देखखएका लक्षणिरूमा सनुिाि आएको छ,
•  तपाईंले परीक्षण गराउननुभएको ममनतिेखि कमतीमा पनन 5 दिन भइसकेको छ । तपाईंको 

पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आएको टदिलाई टदि 0 भहिनछ । तपाईंको पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ 
आएको पूिै 5 टदि (टदि 1-5) िहँदासमम घिमै बसिनुिोस् । तपाईं कमतीमा पहि 5 टदि अहिवायनु रूपमा 
घिमै बसिनुपछनु ।

यटद तपाईंका लक्षणिरूमा सनुिाि आएि भिे तपाईं 5 टदिभनदा बढी समय घिमा बसिनुपिने हि सकछ । तपाईं सङ्रिामक हिे अवस्था िििे पहि ि घिमा थप बसि 
आवशयक िपिे पहि सवाद वा गन्ध थािा िपाउिे जसता केिी लक्षणिरू िपतौं वा महििौंसमम देखखि सकछ । यिाँ गएि थप जािकािी प्रापत गिनुनुिोस् ।

तपाईंले घिमा आफिो आइसोलेसि अनतय गरिसकेपचछ थप 5 टदिसमम अरूको विपि ि सावनुजहिक ठाउँमा ििँदा िाम्रिी मनुख छोप्े मासक लगाउिनुिोस् । 

यो मयािनुअल हिमि लगायत बाल सयािाि सेवास्थलिरूका लाहग िो: 
 • सेनिििरू
 • घणिेवाि सेनिििरू
 • सकनु ल लागिे समयभनदा बाहििका कायनुरिमिरू
 • व्ापारिक हप्रसकनु लिरू
 • इजाजतपत् प्रापत परिवाि
 •  Department of Workforce Services (DWS) द्ािा 

इजाजतपत् प्रापत छनु ि (LE) भएको सवीकृत कायनुरिमिरू
 •  परिवाि, धमत् ि चछमेक (FFN) DWS सवीकृत घििरू
 •  आवासीय प्रमाणपत् सेवास्थलिरू
 •  अनय बाल सयािाि सेवास्थलिरू बाल सयािाि इजाजतपत्बाि 

छनु ि प्रापत भएका सेवास्थलिरू

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#end-isolation-symptoms
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
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यदि तपाईंमा लक्षणहरू नै िेखिएका थिएनन् भने ननमन अवस्ासमम घरमै 
बसननुहोस्:
•   तपाईंले परीक्षण गराउननुभएको ममनतिेखि कमतीमा 5 दिन भइसकेको 

छ । तपाईंको पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आएको टदिलाई टदि 0 
भहिनछ । तपाईंको पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आएको पूिै 5 टदि  
(टदि 1-5) िहँदासमम घिमै बसिनुिोस् । तपाईं कमतीमा पहि 5 टदि 
अहिवायनु रूपमा घिमै बसिनुपछनु ।

यटद तपाईं हबिामी पिनुनुभयो वा लक्षणिरू देखखयो भिे घिमा तपाईंको  
5 टदिे आइसोलेसि अवधि फेरि सनुरु हनछ । यिाँ गएि थप जािकािी प्रापत 
गिनुनुिोस् । 

तपाईंले घिमा आफिो आइसोलेसि अनतय गरिसकेपचछ थप 5 टदिसमम अरूको 
विपि ि सावनुजहिक ठाउँमा ििँदा िाम्रिी मनुख छोप्े मासक लगाउिनुिोस् । 

तपाईंमा पहिलो लक्षणिरू देखखिनुभनदा 2 टदि पहिलेदेखख तपाईंको आइसोलेसि अनतय िहँदासमम तपाईं सङ्रिामक हिनुहनछ ि तपाईंले अरूलाई भाइिस सािनु 
सक् िनुहनछ । यटद तपाईंमा कहिले पहि लक्षणिरू देखखएका चथएिि् भिे तपाईंले COVID-19 को पिीक्षण गिाएको 2 टदि पहिलेदेखख तपाईं सङ्रिामक हिनुहनछ । 
यस अवधिमा तपाईंसँग हिकि सम्पकनु मा आउिे जोकोिी भाइिसको सम्पकनु मा आउँछि् ।

COVID-19 को सम्पक्म रा आएपलर बालबाललका ्तथा 
कर्मचारी कन्त सर्समर घररा बसि आवश्क हुनर ? 
COVID-19 बाि सङ्रिधमत व्चतिको सम्पकनु मा आएपचछ सबै जिाले 10 टदिसमम अरू माहिसिरूको विपि ििँदा िाम्रिी मनुख छोप्े मासक लगाउि आवशयक हनछ । 

केिी माहिसिरूले 5 टदिसमम घिमा कवािेनिाइिमा बसि आवशयक हि सकिेछ । यटद पचछललो 90 टदि (लगभग 3 महििा) मा तपाईंको COVID-19 पिीक्षणको 
िहतजा पोजजटिभ आएको छ भिे तपाईं घिमा कवािेनिाइिमा बसि आवशयक छैि । यटद तपाईंले COVID-19 हवरुद्धको खोपको सबै डोज लगाउिनुभएको छ भिे तपाईं 
घिमा कवािेनिाइिमा बसि आवशयक हँदैि । यसको अथनु तपाईंले हिमि लगाइसकिनुभएको छ: 
• COVID-19 हवरुद्धको कनु िै पहि खोपको बनुसिि डोज, वा 
•  पचछललो 5 महििामा Pfizer वा Moderna को COVID-19 हवरुद्धको खोपको दोस्ो डोज, वा 
•  पचछललो 2 महििामा Johnson & Johnson को COVID-19 हवरुद्धको खोप ।
•  यटद 18 वषनुभनदा कम उमेिका बालबाचलकाले Pfizer को COVID-19 हवरुद्धको खोपको 2 विै डोज लगाएका छि् भिे उिीिरूले सबै डोज लगाएको माहिनछ । 

बालबाचलकाको िकमा अहिलेसमम बनुसिि डोजको व्वस्था गरिएको छैि । 

हिमि अवस्थािरूमा तपाईं 5 टदिसमम घिमा कवािेनिाइिमा बसि आवशयक हनछ: 
•  तपाईंले खोप लगाउिनुभएको छैि । यसको अथनु तपाईंले COVID-19 खोपको कनु िै डोज लगाउिनुभएको छैि । 
•  तपाईंले COVID-19 हवरुद्धको खोपको सबै डोज लगाउिनुभएको छैि । 
•  तपाईंले COVID-19 को पिीक्षण गदानु पोजजटिभ िहतजा आएको 90 टदिभनदा बढी समय भइसकेको छ ि तपाईंले सबै डोज लगाउिनुभएको छैि ।

यटद तपाईं सङ्रिधमत व्चतिसँग सम्पकनु मा आएपचछ वा घिमा 5 टदिको कवािेनिाइि अनतय गिेपचछ मासक लगाउि सकिनुहन्न भिे CDC ले तपाईंलाई 5 टदिको सािो 10 
टदि घिमा बसि चसफारिस गछनु । 

तपाईंले सम्भवतः अरूलाई भाइिस सारििििनुभएको छैि भिेि सनुहिश्चित गिनुका लाहग िामी तपाईंलाई COVID-19 भएको माहिससँग सबैभनदा पचछललो पिक 
हिकि सम्पकनु मा आएको 5 टदिपचछ पिीक्षण गिाउि चसफारिस गछछौं । यटद तपाईंको पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आएमा वा कनु िै लक्षणिरू देखखएमा तनुरुनतै घिमा 
आइसोलेसिमा बसिनुिोस् । यटद तपाईंले पहिलो पिक COVID-19 को पिीक्षण गदानु पोजजटिभ िहतजा आएको 90 टदि (लगभग 3 महििा) भनदा कम भएको छ ि 
तपाईंमा कनु िै ियाँ लक्षणिरू देखखएको छैि भिे तपाईंले यस 90-टदिको समयश्भत् फेरि पिीक्षण गिाउिनु आवशयक पददैि ।

COVID-19 का लक्षणिरू देखखनछि् हक भिेि धयाि टदिनुिोस् ि हबिामी भएमा पिीक्षण गिाउिनुिोस् । लक्षणिरू जाँि गिनुनु ि पृष्ठ 5 मा उलललखखत सनुिक्षासमबन्धी 
अहतरिति साविािीिरू अपिाउिनु जरुिी छ । 

तपाईंको
कवािेनिाइिको
टदि 1

5 दिने क्वारेन्वाइन

अरू मवाननसहरूको ्रपर रहँिवा मवासक लगवाउनुहोस्

COVID-19  
सङ्रिधमत 

व्चतिसँग पचछललो 
पिक हिकि 

सम्पकनु मा आएको 
धमहत (टदि 0)

आइत सोम मङ्गल बनुि हबिी शनुरि शहि

तपाईंले पिीक्षण 
गिाउि सकिे 

सबैभनदा िाँडो

घिमा 
कवािेनिाइिको

अननतम टदि
(टदि 5)

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/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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्दर् कनु िै बच्ा वा कर्मचारी COVID-19 को परीषिण गर्ा्म 
पोजजदिभ िन्तजा आएका व्यलतिसँग बसरि्क भिे उिले 
कन्त सर्समर कवारेनिाइिरा बसिनुपर्म ? 
COVID-19 भएको व्चतिसँगै बसिे माहिसिरूलाई घिेलनु सम्पकनु िरू भहिनछ । घिेलनु सम्पकनु िरू भाइिसबाि सङ्रिधमत हिे अझ उच्च जोखखममा हनछि् ।

यटद तपाईं COVID-19 भएको व्चतिसँग बसिनुहनछ ि तपाईंले खोप लगाउिनुभएको छैि वा तपाईंले COVID-19 हवरुद्धको खोपको 
सबै डोज लगाउिनुभएको छैि वा तपाईंलाई COVID-19 भएको 90 टदिभनदा बढी समय भइसकेको छ भिे तपाईं कमतीमा पहि 5 
टदिसमम घिमा कवािेनिाइिमा बसि आवशयक हनछ । आफिो घिमा बसिे COVID-19 सङ्रिधमत व्चतिसँग अलग भएि बसिनु हिकै 
कटठि हि सकछ । यसको अथनु यटद तपाईं COVID-19 भएको व्चतिबाि िाढा बसि सकिनुहन्न भिे तपाईंलाई 5 टदिभनदा बढी 
समयसमम कवािेनिाइिमा बसि आवशयक हि सकछ भन्ने हनछ । पोजजटिभ भएको व्चति आइसोलेसिमै हँदा तपाईं तयस व्चतिको 
हिकि सम्पकनु मा आएहपचे् तपाईंको कवािेनिाइिको अवधि फेरि सनुरु हनछ । 

COVID-19 भएको व्चतिको विपि ििँदा मासक लगाएि आफू ि अरूलाई सनुिश्क्षत िाखिनुिोस् । यटद तपाईं हबिामी पिनुनुभयो ि 
तपाईंमा लक्षणिरू देखखएका छि् भिे पिीक्षण गिाउिनुिोस् ।

्दर् बालबाललका वा कर्मचारीहरूलाई पनहले िै 
COVID-19 लानगसकेको लथ्ो भिे के उिीहरू घररा 
कवारेनिाइिरा बसिनुपर्म ?
यटद तपाईंको COVID-19 पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आएको 90 दिन (लगभग 3 महिना) भइसकेको छैि भिे 
तपाईं घिमा कवािेनिाइिमा बसिनुपददैि । CDC ि यनुिा सवास्य हवभागले तपाईंलाई पहिलो पिक COVID-19 पिीक्षणको 
िहतजा पोजजटिभ आएको 90 दिन (लगभग 3 महििा) भइसकेको छैि भिे तपाईंमा ियाँ वा हबहरिदै गिेका लक्षणिरू 
िहँदासमम फेरि पिीक्षण िगिाउि चसफारिस गछनुि् । यस 90 टदिे समयसीमाको बेला तपाईंमा ियाँ वा हबहरिदै गिेका 
लक्षणिरू छि् भिे तपाईंलाई पनुि: सङ्रिमण भएको छ हक भिेि जान्नका लाहग चिहकतसकलाई फोि गिनुनुिोस् । 
िामीलाई थािै छ हक तपाईं COVID बाि पनुि: सङ्रिधमत हि सकिे थोिै सम्भाविा ििनछ । अरूिरूलाई भाइिस सािनु 
सक्षम िहँदािहँदै पहि केिी माहिसिरूको पिीक्षणको िहतजा पोजजटिभ आइिििेछ । यद्हप, तपाईंको पिीक्षणको 
िहतजा पोजजटिभ आएको 90 दिनभनिा बढी समय भइसकेको छ ि तपाईंले COVID-19 हवरुद्धको खोपको सबै 
डोज लगाउिनुभएको छैि भिे तपाईं घिमा कवािेनिाइिमा बसि ि तपाईं सम्पकनु  आएपचछको 5 टदिमा पिीक्षण गिाउि 
आवशयक हनछ । 

तपाईंले सङ्रिधमत व्चतिसँग सम्पकनु मा आएको अननतम टदिदेखख 10 टदिसमम हिमि टदशाहिदनेशिरू पालिा गिनुनुपछनु:
•  ििेक टदि COVID-19 का लक्षणिरू देखखनछि् हक भिेि जाँि गिनुनुिोस् । 
•  तपाईं आफूसँग िबसिे माहिसिरू विपि हँदा िाम्रिी मनुख छोप्े मासक लगाउिनुिोस् । 
•  यटद तपाईं हबिामी भएमा वा COVID-19 का लक्षणिरू देखखएमा आइसोलेसिमा बसिनुिोस् ि चिहकतसक वा सवास्य सेवा प्रदायकलाई फोि गिेि फेरि 

COVID-19 को पिीक्षण गिाउिनुपछनु या पददैि भिेि हििानुिण गिनुनुिोस् ।

5
�दन

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html/
https://coronavirus.utah.gov/utah-covid-19-testing-locations/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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•  तपाईं कवािेनिाइिमा हँदा तपाईंको घिमा आउिे आगनतनुकिरूको सङ्खयालाई सीधमत 
गिाउिनुिोस् ।

•  अरूको विपि ििँदा मासक लगाउिनुिोस् । तपाईं COVID-19 सङ्रिधमत व्चतिको 
सम्पकनु मा आएको 10 टदि िहँदासमम सावनुजहिक ठाउँ ि अरूको विपि ििँदा मासक 
लगाउि जरुिी हनछ । यी 10 टदिमा जजम वा िेसिनुिेनि जसता मासक लगाउि कटठि हिे 
ठाउँिरूमा िजािनुिोस् । 

•  सङ्रिधमत व्चतिको सम्पकनु मा आएको 10 टदिसमम ििेक टदि COVID-19 का 
लक्षणिरू देखखनछि् हक भिेि जाँि गिनुनुिोस् ि सम्भव भएमा आफिो जविो पहि िाप्नुिोस् 
। “What to do if you are in quarantine or isolation (यटद तपाईं कवािेनिाइि 
वा आइसोलेसिमा हिनुहनछ भिे के गिने)” िाम भएको उपयोगी िातेपनुससतकाले तपाईंलाई 
आफिा लक्षणिरू कसिी जाँि गिने ि के गिने भन्ने कनु िा थािा पाउिमा मद्दत गिनु सकछ । 
यटद कवािेनिाइिमा हँदा तपाईंमा COVID-19 का लक्षणिरू देखखएमा तनुरुनतै पिीक्षण 
गिाउिनुिोस् ।

•  तपाईं COVID-19 भएको व्चतिको हिकि सम्पकनु मा आएको कमतीमा पहि 5 टदिपचछ 
पिीक्षण गिाउिनुिोस् । यटद तपाईंको पिीक्षणको िहतजा िेगेटिभ आएमा तपाईं अरूको 
विपि हँदा मासक लगाउिे गिी घिबाहिि जाि सकिनुहनछ । यटद तपाईंको पिीक्षणको 
िहतजा पोजजटिभ आएमा घिमै आइसोलेसिमा बसिनुिोस् ।  

•  िोग प्रहतिोिातमक क्षमता कम भएका वा COVID-19 बाि एकदमै हबिामी हिे उच्च 
जोखखममा ििेका माहिसिरूबाि िाढै िििनुिोस् । तपाईं COVID-19 सङ्रिधमत व्चतिको 
सम्पकनु मा आएको कमतीमा पहि 10 टदि िहँदासमम तपाईं दीघनुकालीि सयािाि सेवास्थल, 
िरससिङ िोम वा अनय उच्च जोखखम हिे वाताविणमा जािनुहँदैि ।

•  तपाईंको कवािेनिाइिको अवधि समापत िहँदासमम यात्ा िगिनुनुिोस् । तपाईं सङ्रिधमत 
व्चतिको सम्पकनु मा आएको कमतीमा पहि 5 टदिपचछ पिीक्षण गिाउिनुिोस् ि यात्ा गिनुनुभनदा 
पहिले तपाईंको पिीक्षणको िहतजा िेगेटिभ छ भिेि सनुहिश्चित गिनुनुिोस् । यटद तपाईंमा 
COVID-19 का लक्षणिरू देखखएका छि् भिे यात्ा िगिनुनुिोस् । यटद तपाईं यात्ा गिनुनुहनछ 
भिे अरूको विपि ििँदा मासक लगाउिनुिोस् ।

COVID-19 सङ्क ्रमर्त व्यलतिको सम्पक्म रा 
आइसकेपलर ्ी सनुरषिा सावधािीहरू अपिाउिनुहोस्क:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus-download.utah.gov/Health/Care_Booklet_English.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/Health/Care_Booklet_English.pdf
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate

