
तपाईं कोभिड-19 बाट गम्भीर बबमारभी हुन सक्ने  बढ्ो 
जोखिममा हुनुहुन्छ िनने तपाईं कने  गन्न सकु्हुन्छ

हामीलाई अहहल ेथाहा भए 
अनुसार, कोभभड-19 बाट 
गम्ीर हबमारी हुन सके् बढ्ो 
जोखिम भएका व्यहतिहरू 
हनम्न हुन:्

• बुढा वयस्कहरू
बनम्न अवस्ाका कुन ैपबन उमनेरका व्यबतिहरू:

• क्ान्सर
• दिर्घकालीन मगृौला रोग
•  COPD (िीर्घकालीन अब्स्ट्रदटिभ पल्ोनरी रोग), िम (मध्यमिखेि 

गदभिर), इन्टरस्टिशल फोक्ो रोग, स्िस्टिक फाइब्ोस्िि र 

पल्ोनरी हाइपरटने्सन िदहत िीर्घकालीन फोक्ोको रोग
• दिमदेशिया वा अन्य न्ययूरोलोस्िकल अवस््ाहरू 

• मधुमेह (टाइप 1 वा टाइप 2) 

• िाउन स्िन्ड्ोम
•  मुटुिम्बन्ी अवस््ाहरू (िस्तै हृियरात, कोरोनरी आट्घरी रोग, 

कारि्घयोमायोपा्ी वा उच्च तनाव)

• HIV िंक्रमण
• प्रततरक्ा प्रणाली कम भएको स्स््तत (कमिोर प्रततरक्ा प्रणाली)
• मुटु रोग 

• अतधक तौल र मोटोपना
• गभभावस््ा 
• स्िकल िले रोग वा ्ालास्से्िया 
• धुम्रपान, हाल वा पयूव्घ  
• ठोि अङग वा रक्त नली कोष प्रत्ारोपण 

•  स्ट्रोक वा िरेबे्ोभासु्कलर रोग, िुन मस्स्स्कमा रगतको प्रवाह गन्घ 
प्रभावकारी हुन्छ 

• लागयूपिा ््घ दुर््घिनी अिनु्लन 
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तपाईं दबरामी हुनुहुन्छ भन ेआफ्ो स्ास्थ्य िेवा प्रिायकलाई कल 
गनु्घहोि।्
तपाईंल ेआफयू  बचाउनका लादग चाल्न िके् चरणहरू बार े्प 
िानकारीका लादग, CDC को आफयू लाई िुरस्क्त गनने तररका हनुे्घहोि।्

cdc.gov/coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://www.cdc.gov/coronavirus


आफू र अरूलाई बचाउन मद्दत गनुनुहोस:्

छुटन ुअभि

तपाईंको स्ास्थ्य सेवा प्र्ायकलाई भेटेर 
आफ्ा तचदकत्ा रेकि्घहरू तयार गनु्घहोि।्

ि�िनक

औषतधहरूको 12-हप्ाको 
आपूरतनुप्राप्त गनु्घहोि।्

12 ह�ा

तपाईंको स्ास्थ्य िेवा प्रिायकिँग 
कोभभड-19 िोप बार ेछलफल गनु्घहोि।्

तपाईंलाई कोतभि-19 बाट ररकभरर भएको 
कागजीकरण वा यात्ा गनु्घअतर 3 दिनतभत्मा भाइरल 

कोभभड-19 को परीक्षण गन्घ आवशयक पननेछ।

ररकभरीका कागिातमा पस्छल्ो 3 मदहनाको पोस्िदटभ भाइरल परीक्णको प्रमाण र तपाईंल ेयात्ा पयूरा 
गनु्घभएको छ भनी उल्ेि गनने स्ास्थ्य स्ाहार प्रिायक वा िनस्ास्थ्य आतधकारीको पत् पि्घछन।्

यात्ाको अवभिमा 

तपाईंल ेिोप लगाए पदन, तपाईंको नाक र 
मुिलाई पयूण्घ रूपमा ढाके् र अनुहारको 
िाइिमा िुरस्क्त तररकाल ेदफट हुन ेगरी 

मास्क लगाउनुहोस।्

 आफ्ा हातहरूलाई पटक-पटक िुनुहोस ्
वा अल्ोहल-युक्त ह्ाणि िेदनटाइिर 

प्रयोग गनु्घहोि।्

तपाईंिँग नबस् ेमादनिहरूिँग नस्िकको 
िम्पक्घ  (2 दमटर/6 दफट) नबनाउनुहोि।्

2 िमटर

यात्ाको िमयमा तपाईंल ेहबरामी महसुस 
गनुनुहुन्छ भन ेIOM र एयरलाइन कमनुचारीलाई 

ियूतचत गनु्घहोि।्

आगमन भएपछछ

तपाईंको क्ेत्का दवशेष आवशयकता र 
स्िफाररिहरूका लादग तपाईंको 

पुनववास हनकायको मादमला 
काय्घकतभालाई िम्पक्घ  गनु्घहोि।्

कोभभड-19 का लक्षणहरू 
हनेुनुहोस।्तपाईंल ेदबरामी महिुि 
गनु्घभएको छ भन ेआफ्ो तापक्रम 

नापु्होि।् 

तपाईंल ेअदहलेिम्म िोप 
लगाउनुभएको छतैन भन ेकोभभड-19 

िोप प्राप् गनने बार ेआफ्ो स्ास्थ्य स्ाहार 
प्र्ायक वा पुनववास हनकायको केस 

कायनुकतवालाई सोध्ुहोस।्

तपाईंल ेकोतभि-19 दवरूदध पयूण्घ रूपमा 
िोप (तपाईंको पस्छल्ो मात्ापस्छ 2 
हप्तामा) नलगाउँिािम्म ‘’यात्ाको 

िमय’’ मा ियूतचबदध गररएका किमहरू 
चाल्न िारी राखु्होि।् 

तपाईं हबरामी हुनुभयो र तपाईंलाई कोभभड-19 
हुन सक्छ भन् ेसोच्ुहुन्छ भन:े

ररमा बसु्होि।् िभिव 
भएिम्म अन्य र्दक्तिँग 
नस्िकको िम्पक्घ मा 

नरहनुहोि।्  

तपाईंको स्ास्थ्य सेवा प्र्ायक 
र पुनर्थवापना एजेन्ी केस 

कायनुकतवालाई िम्पक्घ  गनु्घहोि ्। 
तपाईंलाई आफ्ो मेदिकल 
प्रिायकिँग बोल्न िोभाष े

चादहएको िणिमा, तपाईंको 
केि काय्घकतभाल ेतपाईंलाई 

मद्दत गन्घ िक्छ।

911 लाई कल गनु्घहोि ् र 
तपाईंलाई  आपतकालीन 

चेतावनी िंकेतहरू (िाि फेन्घ 
िमस्ा िदहत) छ भन ेतुरुन् 
तचदकत्ा िेवा िोजु्होि।्

cdc.gov/coronavirus

2 िमटर

http://www.cdc.gov/coronavirus

