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म कति समयसमम घरमा बस्नुपर्छ ? 
आइसोलेसन र क्वारेन्वाइनसम्बन्धी मवार्गदर्गन:

1/11/2022 मा अद्ावधिक गरिएको

खोप तथा प्ाकृततक सङ्क ्रमण दुवैबाट प्ापत िोग प्ततिोिातमक क्षमता कतत समयसमम िहन्छ भन्ने कुिाका साथै व्यक्ति कतत समयसमम 
सङ्क ्रामक िहन्छ भन्ने बािनेमा थप डाटा ि जानकािी प्ापत हुँदै गइिहनेकोलने कवािनेनटाइन तथा आइसोलनेसनसमबन्ी ददशातनददेशहरू तनिनति  
परिवत्तन भइिहन्छन्क । डाटा लने दनेखाएअनुसाि खोप ि प्ाकृततक सङ्क ्रमण दुवैबाट प्ापत हनने िोग प्ततिोिातमक क्षमता समयको ्रमसुँगै  
कमजोि हुँदै जान्छ । 

तपाईंलने COVID-19 तवरुद्धको खोपका सबै डोज लगाउनुभएको ्छ तक ्ैछन भन्ने कुिाका आिािमा तपाईंलने कवािनेनटाइनसमबन्ी ददशातनददेशहरू 
पालना गनु्तपनदे हन्छ । COVID-19 तवरुद्धको खोपको सबै डोज लगाएको हनु भननेको खोपका क्सफारिस गरिएका सबै खोपका साथसाथै 
क्सफारिस गरिएका सबै बुसटि डोजहरू लगाउनु हो । डाटालने दनेखाएअनुसाि बुसटि डोजहरूलने ओधम्रोन भनेरियनटको तवरुद्धमा अझ बढी सुिक्षा 
प्दान ग्छ्तन्क । खोप ि प्ाकृततक सङ्क ्रमण दुवैबाट प्ापत हनने िोग प्ततिोिातमक क्षमता कतत समयसमम िहन्छ भन्ने बािनेमा थप डाटा प्ापत गिनेपक््छ 
हामी कवािनेनटाइन तथा आइसोलनेसनसमबन्ी ददशातनददेशहरू अद्ावधिक गन्त जािी िाखनने्छौं ।

आइसोलनेसन पिीक्षणको नततजा पोजजदटभ आएका वा COVID-19 का लक्षणहरू दनेखखएका मातनसहरूका लातग हो । कवािनेनटाइन भननेको 
COVID-19 को सम्पक्त मा आएको हन सकनने मातनसहरूका लातग हो ।

यदि तपाईं 18 वा सोभनिा बढी उमेरको भएमा र तपाईंको COVID-19 परीक्षणको नततजा 
पोजजदिभ आएमा

के तपाईंको रोग प्रततरोधातमक प्रणाली कमजोर छ ? तपाईंलाई कतत दिनसमम घरमा बसन आवशयक हुनछ ?

होइन, मनेिो िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्ैछन । तपाईंको पिीक्षणको नततजा पोजजदटभ आएको ददनबाट 5 
ददनसमम ।

यदद 5 ददनपक््छ पतन तपाईं अझै तबिामी हनुहन्छ वा तपाईंमा 
लक्षणहरू दनेखखएका ्छन्क भनने तपाईंलाई सन्ो नहुँदासमम घिमै 
बसनुहोस्क ।

हो, मनेिो िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्छ वा म 
COVID-19 बाट गम्ीि तबिामी भएको क्थएुँ (अथा्तत्क 
अस्पताल भना्त गरिएको, आइसीयु वा भनेजनटक्लटिमा  
िाखखएको क्थयो) ।

यदद तपाईंको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्छ भनने 
वासतवमा तपाईं अरू मातनसहरूभनदा बढी समयसमम 
सङ्क ्रामक हन सकनुहन्छ । तपाईं 10 दनेखख 20 ददन (वा 
सोभनदा बढी समय) समम घिमा बसन आवशयक पन्त सकनने्छ । 
यदद तपाईं COVID-19 बाट गम्ीि रूपमा तबिामी हनुभएको 
क्थयो वा तपाईंको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्छ भनने 
तपाईं कुन समयबाट सङ्क ्रामक िहनुहन् भन्ने बािनेमा बुझन 
आफनो क््तकतसकसुँग कुिा गनु्तहोस्क ।

Nepali
03/2022

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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यदि तपाईंको बच्ाको COVID-19 परीक्षणको नततजा पोजजदिभ आएमा

के तपाईंको बच्ाको रोग प्रततरोधातमक प्रणाली  
कमजोर छ ?

मेरो बच्ा कतत दिनसमम घरमा बसन आवशयक हुनछ ?

होइन, मनेिो बच्ाको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्ैछन । तपाईंको बच्ाको पिीक्षणको नततजा पोजजदटभ आएको ददनबाट 
5 ददनसमम ।

यदद 5 ददनपक््छ पतन तपाईंको बच्ा अझै तबिामी ्छन्क/क््छन्क भनने 
सन्ो नहुँदासमम उनी घिमै बसनुप्छ्त ।

हो, मनेिो बच्ाको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्छ वा उनी 
COVID-19 बाट गम्ीि तबिामी भएका क्थए (अथा्तत्क अस्पताल 
भना्त गरिएको, आइसीयु वा भनेजनटक्लटिमा िाखखएको क्थयो) । 

यदद तपाईंको बच्ाको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि 
्छ भनने वासतवमा उनी अरू मातनसहरूभनदा बढी समयसमम 
सङ्क ्रामक हन सक्छन्क । तपाईंको बच्ा 10 दनेखख 20 ददन (वा 
सोभनदा बढी समय) समम घिमा बसन आवशयक पन्त सकनने्छ । 
यदद उनी COVID-19 बाट गम्ीि रूपमा तबिामी भएका क्थए वा 
उनको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्छ भनने तपाईंको बच्ा 
कुन समयबाट सङ्क ्रामक िहुँदैनन्क भन्ने बािनेमा बुझन आफनो 
क््तकतसकसुँग कुिा गनु्तहोस्क ।

मेरो परीक्षणको नततजा पोजजदिभ आएपछछ मैले अरू कुनै कुरा गनुनुपछनु ?
• तपाईंलने घिमा आफनो आइसोलनेसन अनतय गरिसकने पक््छ थप 5 ददनसमम अरूको विपि ि साव्तजतनक ठाउुँमा िहुँदा िाम्रिी मुख ्छोप्ने मासक 

लगाउनुहोस्क । 
• तपाईंको तनकट सम्पक्त मा आएका जोकोहीलाई पतन उनी COVID-19 को जोखखममा ्छन्क भननेि बताउनुहोस्क । उनको पिीक्षण गिाउन 

आवशयक हन्छ ि उनलाई घिमा कवािनेनटाइ नमा िाखन पतन आवशयक पन्त सकनने्छ । 
• घिमा आइसोलनेसनमा बसनका तनममत तपाईंलाई खाना वा भाडा, तबजुली, पानी जसता कुिाहरूमा ततकाल मद्दत आवशयक पिनेमा 2-1-1 

मा फोन गनु्तहोस्क ।
• COVID-19 बाट गम्ीि तबिामी हनने उच् जोखखममा भएका मातनसहरूका लातग कने ही उप्ािहरू उपलब्ध ्छन्क । तपाईंका लातग 

सबैभनदा उत्तम हन सकनने उप्ािहरूका बािनेमा आफनो क््तकतसकसुँग कुिा गनु्तहोस्क । 
• यदद तपाईंका लक्षणहरू झन्क-झन्क खिाब हुँदै गए वा तपाईंलाई क््तकतसकीय सनेवा आवशयक प्छ्त जसतो लाग्छ भनने तुरुनतै क््तकतसकलाई 

फोन गनु्तहोस्क वा क््तकतसकीय सहायता खोजनुहोस्क ।

CDC लने 5 वर्त ि सोभनदा बढी उमनेिका सबैलाई COVID-19 तवरुद्धको खोप लगाउन क्सफारिस ग्छ्त । 12 वर्त ि सोभनदा बढी उमनेिका 
मातनसहरूलने बुसटि डोज पतन लगाउनुप्छ्त । Pfizer वा Moderna खोप (प्ाथधमक डोज पतन भतननने) का दुईवटा डोजहरू लगाउनने 
मातनसहरूलने दोस्ो डोज लगाएको 5 मतहनामा बुसटि डोज लगाउन सक्छन्क । यदद तपाईंको िोग प्ततिोिातमक प्णाली कमजोि ्छ भनने 
तपाईंलने Pfizer वा Moderna खोपको तनेस्ो प्ाथधमक डोज पतन लगाउनुप्छ्त ।

Johnson & Johnson खोप एक पटक मात्र लगाइनने खोप हो । आफनो प्ाथधमक डोजको रूपमा Johnson & Johnson खोप लगाउनने 
मातनसहरूलने खोप लगाएको 2 मतहनामा बुसटि डोज लगाउन सक्छन्क । अतहलने, Johnson & Johnson खोप लगाउनने मातनसहरूका लातग 
तनेस्ो प्ाथधमक डोज क्सफारिस गन्तका लातग पया्तपत डाटा ्ैछन ।

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#quarantine-if-exposed
https://coronavirus.utah.gov/treatments/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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यदि तपाईं 18 वा सोभनिा बढी उमेरको भएमा र COVID-19 को सम्पकनु मा आएको भएमा

यदि तपाईंले कतिलयै 
COVID-19 का लातग खोप 
नलगाएको भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

0 डोज तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन

यदि तपाईंले Pfizer वा 
Moderna खोप लगाएको 
भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

2 डोज

र 

कुनै पतन ब्ाणडको बुसटि डोज

यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

पक््छललो 5 मतहनाभभत्र 2 वटा डोज यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

बुसटि डोज लगाउनका लातग तपाईंको 
पया्तपत समय भइसकने को ्ैछन ।

2 वटा डोज लगाएको 5 मतहनाभनदा 
बढी समय भएको ्छ

तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन

कुनै पतन समय 1 डोज तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन
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यदि तपाईं 18 वा सोभनिा बढी उमेरको भएमा र COVID-19 को सम्पकनु मा आएको भएमा (क्रमशः)

यदि तपाईंले Johnson & 
Johnson खोप लगाएको 
भएमा 

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

कुनै पतन समय 1 डोज

र 

कुनै पतन ब्ाणडको बुसटि डोज

यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

पक््छललो 2 मतहनाभभत्र 1 वटा डोज यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

बुसटि डोज लगाउनका लातग तपाईंको 
पया्तपत समय भइसकने को ्ैछन ।

1 वटा डोज लगाएको 2 मतहनाभनदा 
बढी समय भएको ्छ

तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन 

गएको 90 दिन (लगभग 
3 मतिना) मा तपाईंलाई 
COVID-19 लागेको भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

यस स्थिततमा तपाईंलने कततवटा खोप 
लगाउनुभएको ्छ भन्ने कुिा महत्वपूण्त 
हुँदैन ।

यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

यदि तपाईंलाई COVID-19 
लागेको 90 दिनभनिा बढी 
समय भइसकेको भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

कुनै पतन समय Pfizer खोपका 2 वटा 
डोज

यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

कुनै पतन समय Pfizer खोपको 1 वटा 
डोज

तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन 

हामीलाई अतहलनेसमम प्ाकृततक िोग 
प्ततिोिातमक क्षमता कतत समयसमम 
िहन्छ भन्ने कुिा थाहा ्ैछन । 
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यदि तपाईं 18 वा सोभनिा बढी उमेरको भएमा र COVID-19 को सम्पकनु मा आएको भएमा (क्रमशः)

यदि तपाईंको रोग 
प्रततरोधातमक प्रणाली कमजोर 
भएमा वा तपाईं गम्ीर तबरामी 
हुने उच् जोखखममा भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

0 डोज तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन 

Pfizer वा Moderna खोपको 3 वटा 
डोज 

र 

कुनै पतन ब्ाणडको बुसटि डोज

यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन ।

पक््छललो 5 मतहनाभभत्र Pfizer वा 
Moderna खोपको 3 वटा डोज

यदद तपाईं तबिामी हनुहन् भनने तपाईं 
घिमा बसन आवशयक ्ैछन । 

तनेस्ो प्ाथधमक डोजपक््छ बुसटि डोज 
लगाउनका लातग तपाईंको पया्तपत समय 
भइसकने को ्ैछन । 

Pfizer वा Moderna खोपको 3 वटा 
डोज लगाएको 5 मतहनाभनदा बढी समय 
भएको ्छ

तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन 

कुनै पतन समय Pfizer वा Moderna 
खोपका 2 वटा डोज 

तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन 

कुनै पतन समय Pfizer वा Moderna 
खोपको 1 वटा डोज 

तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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यदि तपाईंको बच्ा COVID-19 को सम्पकनु मा आएको भएमा

यदि तपाईंको बच्ाले कतिलयै 
COVID-19 तवरुद्धको खोप 
नलगाएको भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

0 डोज तपाईं COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको 
सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 ददन

यदि तपाईंको बच्ाले Pfizer 
खोप लगाएको भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

कुनै पतन समय Pfizer खोपका 2 वटा 
डोज

यदद तपाईंको बच्ा तबिामी ्ैछनन्क भनने 
उनी घिमा बक्सिाखनु पददैन ।

कुनै पतन समय Pfizer खोपको 1 वटा 
डोज

तपाईंको बच्ा COVID-19 सङ्क ्रधमत 
व्यक्तिको सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 
ददन 

यदि तपाईंको बच्ाको रोग 
प्रततरोधातमक प्रणाली कमजोर 
भएमा वा उनी गम्ीर तबरामी 
हुने उच् जोखखममा भएमा

COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया— र कतिले

तपाईं कतत दिन घरमा बसनुपछनु ?

कुनै पतन समय 2 वटा डोज यदद तपाईंको बच्ा तबिामी ्ैछनन्क भनने 
उनी घिमा बक्सिाखनु पददैन ।

कुनै पतन समय 1 डोज तपाईंको बच्ा COVID-19 सङ्क ्रधमत 
व्यक्तिको सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 
ददन 
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यदि तपाईंको बच्ा COVID-19 को सम्पकनु मा आएको भएमा (क्रमशः)

गएको 90 दिन (लगभग 3 
मतिना) मा तपाईंको बच्ालाई 
COVID-19 लागेको भएमा

तपाईंको बच्ाले लगाएका 
COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया र उनले पछछललो 
डोज कतिले लगाएका छिए

तपाईंको बच्ा कतत दिन घरमा 
बसनुपछनु ?

यस स्थिततमा तपाईंको बच्ालने 
कततवटा खोप लगाएका ्छन्क भन्ने 
कुिा महत्वपूण्त हुँदैन ।

यदद तपाईंको बच्ा तबिामी ्ैछनन्क भनने 
उनी घिमा बसन आवशयक हुँदैन ।

यदि तपाईंको बच्ालाई 
COVID-19 लागेको 90 
दिनभनिा बढी समय भइसकेको 
भएमा

तपाईंको बच्ाले लगाएका 
COVID-19 तवरुद्धको खोपको 
डोजिरूको सङ्खया र उनले पछछललो 
डोज कतिले लगाएका छिए 

तपाईंको बच्ा कतत दिन घरमा 
बसनुपछनु ?

कुनै पतन समय Pfizer खोपका 2 वटा 
डोज

यदद तपाईंको बच्ा तबिामी ्ैछनन्क भनने 
उनी घिमा बक्सिाखनु पददैन ।

कुनै पतन समय Pfizer खोपको 1 वटा 
डोज

तपाईंको बच्ा COVID-19 सङ्क ्रधमत 
व्यक्तिको सम्पक्त मा आएको ददनबाट 5 
ददन 

म COVID-19 को सम्पकनु मा आएपछछ मैले गनुनुपनने अरू कुनै कुरा छ ?
• COVID-19 सङ्क ्रधमत व्यक्तिको सम्पक्त मा आएको 10 ददनसमम अरूको विपि ि साव्तजतनक ठाउुँमा िहुँदा िाम्रोसुँग मुख ्छोप्ने मासक 

लगाउनुहोस्क ।
• तपाईं सङ्क ्रधमत व्यक्तिको सम्पक्त मा आएको ददनपक््छको 5 ददनमा पिीक्षण गिाउनुहोस्क ।
• तपाईं सङ्क ्रधमत व्यक्तिको सम्पक्त मा आएपक््छ 10 ददनसमम लक्षणहरू दनेखखन्छन्क तक भननेि धयान ददनुहोस्क । यदद तपाईं तबिामी पनु्तभयो ि हलका 

नै भएतापतन तपाईंमा लक्षणहरू दनेखखएका ्छन्क भनने तुरुनतै आइसोलनेसनमा बसनुहोस्क ि पिीक्षण गिाउनुहोस्क ।  

यदि तपाईं बसोबास वा काम गनने ठाउलँे तपाईं तिा अरूलाई COVID-19 को उच् जोखखममा राखछ भने तपाईं 5 दिनभनिा बढी 
समयसमम कवारेनिाइन वा आइसोलेसनमा बसन आवशयक पननु सकछ । सुिाि गृह (जनेल), दीघ्तकालीन सयाहाि सनेवाथिल वा होमलनेस सनेलटि जसता 
सामूतहक आवासमा बसोबास वा काम गनदे मातनसहरूलने CDC बाट प्ापत यी ददशातनददेशहरू पालना गनु्तप्छ्त । सवास्यकममीहरूलने CDC बाट प्ापत यी 
ददशातनददेशहरू पालना गनु्तप्छ्त । 

िप जानकारीका लातग यिाँ जानुिोस्ः
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html 

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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html 

