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प्रिय महोदय /महोदया,
कुनै पनन व्यक्ति जो बिरामी छ वा हाल COVID- १९ को सामान्य लक्षणहरु अनुभव गदै हुनुहुन्छ;

जस्िै..ज्वरो, खोकी, श्वासिश्वासको कमी, ठं ड लाग्न,ु रुघा लागनु, घााँटी दख
ु ाइ, मिली(वकवकी लागनु) वा िान्िा हुनु, टाउको दख्न
ु ,े पेट दख
ु ाइ वा पखाला लागे मा
घर मै िस्नु होला जिा सम्म यी िीन लक्षण हरु दे ख पदै न: जस्िै;
(क) ज्वरो कम गने औषधी बिना ७२ गन्ट सम्म ज्वरो कम नहुनु

(ख) र अन्य लक्षणहरू िाडदै जानु जस्िै; (उदाहरणका लागग: खोकी वा सासको कमी) िाडदै जान,ु
(ग) पहहलो लक्षण दे खा परे को १४ हदन भएको

यस आवश्यकिाले िपाइाँलाई घरिाट िाहहर ननस्केर आवश्यक मेडडकल वा आपिकाललन हे रचाह गननिाट रोतदै न। कृपया मेडडकल वा आपिकाललन
हे रचाह गनन जानु भन्दा पहहले आफ्नो गचककत्सा िदायकहरूलाई खिर/जानकारी गनह
ुन ोस ्।
यहद घरमा कुनै व्यक्ति COVID- १९ , सन्रलमि छ भने:
१. घरका सिै व्यक्तिहरू घरमा िस्नु पछन ।

२. िपाईं आफ्ना साथीहरू र नछमेकीहरूलाई भेट्न, चचन वा अन्य समुदायको कायनमा जान सतनुहुन्न

३. स्वास््य अगधकारी द्वारा तवारे न्टाइनिाट मुति नगरए सम्म घरका सदस्यहरू काम, स्कूल वा कुनै अन्य समुदायको कायनमा यात्रा गनन सतनुहुन्न
।

४ .आवश्यक गचककत्सा वा आपिकाललन हे रचाहको लागग िपाईंलाई घर छाड्न अनुमनि छ। सुननक्श्चि गनह
ुन ोस ् कक िपाईं, आफ्नो मेडडकल
िदायकहरू, निनीहरूको दे खभालको लागग ननदे शनहरू िाप्ि गनन हुन्छ।
५ . कक्म्िमा िीस सेकेन्डसम्म िपाईको हाि सािुन र पानीले धुनुहोस ् वा हाि सेननटाइजर ियोग गनह
ुन ोस ्।

६ . यहद िपाईं कोरोना भाइरसिाट बिरामी हुनुहुन्छ वा यहद िपाईंको स्वास््य अवस्था गम्भीर छ भने, िपाईं गम्भीर बिरामी हुने वा अरूलाई
संरलमि गराउने खिरामा पनह
ुन ु न्छ। कोरोनाभाइरस पाउने वा फैलाउने सम्भावना कम गनन िपाईंले आफ्नै घरमा िसी COVID १९ िाट आफूलाई र
अरूलाई िचाउन आवश्यक छ।

७. स्वास््य अगधकारी ले भने सम्म घरमै िस्नु होस ्।

Abilene को सिै व्यक्तिहरु घरमा रहन आवश्यक छ, अनि आवश्यक गनिप्रवगधहरु संग सम्िक्न्धि यात्रा िाहे क। अनि आवश्यक गनिप्रवगधहरूको
अथन:
o
o
o

िपाईं काममा जान सतनुहुन्छ, केवल यहद िपाईंलाई घरमा िस्न भनेको छै न भने।
गचककत्सा सेवा, खाना, आश्रय वा कपडा जुन िपाईंको सुरक्षा र िपाईंको पररवारको हहिको लागग आवश्यक हुन सतछ।
रोजगार वा पैसा खोज्नुहोस ्, यहद त्यसो गनन सुरक्षक्षि छ भने।

सामाक्जक दरू ीको अभ्यास गनह
ुन ोस ्; सामाक्जक दरू ी हो:
o

कक्म्िमा अन्य माननसिाट छ कफट टाढा िस्नुहोस ्, हाि लमलाउने वा अन्य क्व््तिलाई अङलो हल्ने कम नगनुन होस

o

सामूहहक जमघटहरू िेवास्िा गदै , सम्भव भए घरिाट कायन गने,

o

अन्य व्यक्तिहरूसाँगको िैठक स्थगगि गने।

कृपया सामाक्जक दरू ीको अभ्यास गनह
ुन ोस ्, घरमा िस्नुहोस ् र आफ्ना हािहरू िारम्िार धुनुहोस ्।.

हामी िुझ्छौं! यो एकदम चुनौिीपण
ू न समय हो। हामी िपाईिाट कोरोनाभाइरस संरमण को रोकथाम गनन यथाशतय आशा गदन छौं।
धन्यवाद

