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स्वा   ग   त   छ



स्वागत छ! 
यो प्ाकेट तपाईं र तपाईंको पररवारलाई COVID-19 महामारीको 
दौरान संयुक्त राज्य अमेररकामा तपाईंको आगमनपछि स्वस्थ रहन 
मद्दत पुर ्याउनको लागग हो। यस प्ाकेटलाई आफूसँग ैराख्ुहोस ्
गकनगक यसमा तपाईं र तपाईंको पररवारलाई COVID-19 को बारेमा 
पछ्ाउन र जान्नको लागग मद्दत गनने महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश ि।



COVID-19 भनेको एक व्यक्तिबाट अकको व्यक्तिमा सन्न सके् भाइरसद्ारा लाग् ेक्बमारी हो। संयुति राज्य अमेररकाको 
थुप्रै समुदायमा COVID-19 को केसहरु र मतृ्ुहरु ररपोट्न गररएका छन।् राज्य र सथानीय सरकारहरूसँग कोभभड-19 
सम्बन्ी क्िभभन्न क्नयमहरू छन ्र केहील ेहालरै यात्ा गरेका यात्ुहरूलाई केही समयको लाक्ग घरमरै बस्न आिशयक ठहर 
गन्न सक्छन।् तपाईंको पुनिवास एजेन्ीको माक्मला काय्नकतवाल ेतपाईंलाई कोभभड-19 बार ेतपाईंको नयाँ समुदायको 
जानकारी र कोभभड-19 खोप कहाँ लगाउन ेभन्न ेबारेमा जानकारी फेला पान्न मद्दत गन्न सकु्हुन्छ।

तपाईंको यात्ाको क्रममा तपाईलाई COVID-19 लाग् सक्छ। तपाईंल ेस्वसथ महसुस गरेपक्न र कुनरै लक्षणहरू नदेखाए 
पक्न तपाईं अरूमा COVID-19 सान्न सकु्हुन्छ। तपाईं र तपाईंको यात्ाका साथीहरूल े(बालबाललकासक्हत) तपाईं 
भाइरसको सम्पक्न मा परेको 14 क्दनसम्म तपाईंको पररिार, साथीहरू र समुदाय लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई  
कोभभड-19 फरै लाउन सकु्हुन्छ।

आफ्नो स्वास्थ्यकनो ख्वाल रवाख्नुहनोस्

थप जवानकवारीकनो लवागग: www.cdc.gov/coronavirus

 आफू र अरूलवाई बचवाउन यी सवावधवानीहरू अपनवाउननुहनोस:्

आगमनपछछकनो पगहलनो 
10 गिनकनो लवागग 

सकेसम्म घरमवा बस्नुहनोस।् 
तपाईंको क्षेत्का क्िशेष 
आिशयकताहरू बार े

जानकारीका लाक्ग तपाईंको 
पुनिवास एजेन्ीको माक्मला 

काय्नकतवालाई सम्पक्न  
गनु्नहोस।्

COVID-19 बवाट गम्ीर गबरवामी  
हुन ेखतरवामवा रहकेवा 

व्यगतिहरूबवाट टवाढ ैरहननुह-19.  
जोलखम बढी भएको व्यक्ति को 
हो भनेर जान्नका लाक्ग, आफ्ो 
भाषामा “ गम्ीर क्बरामी भएको 
बढदो जोलखम भएका व्यक्तिहरू” 

हनेु्नहोस।्  
https://bit.ly/nativelanguage

अरूकनो वररपरर हुुँ िवा, 
तपवाईंकनो घरपररववार 

बवाहकेकनो अन्य मवागनसबवाट 
कम्ीमवा 2 गमटर (6 गफट) 
टवाढवा बस्नुहनोस।् घर भित्र र 

बवागहर दुब ैठवाउुँ मवा यसनो गन्न 
महत्त्वपूर्न छ।
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तपवाईं आफ्नो घर बवागहर 
हुुँ िवा मवास्क लगवाउननुहनोस।् 
मवास्कल ेतपवाईंकनो नवाक र 

मनुख पूर्न तररकवाल ेढवाक्नु पछ्न 
र तपवाईंकनो अननुहवारकवा 

सवाइडहरू मवा सहज तररकवाल े
गमल्नुपछ्न।

आफ्वा हवातहरू बवारम्वार 
धनुननुहनोस ्ववा कम्ीमवा 60% 
अल्नोहल िएकनो ह्वाणड 

सेगनटवाइजर प्रयनोग गननु्नहनोस।् 

तपवाईं कनोभिड-19 कवा 
लक्षरहरूकनो कवारर 
गबरवामी हुननुियनो िन,े 

भचगकत्सकलवाई िेटननुअभघ 
फनोन गननु्नहनोस।्

यगि तपवाईंसुँ ग प्रश्नहरू छन ्
िन ेतपवाईंकनो ररसेटलमेन्ट 

एजेन्ी केस कवाय्नकततालवाई 
सम्पक्न  गननु्नहनोस।्

2 िम टर
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आफ्नो स्वास्थ्यकनो ख्वाल 
रवाख्नुहनोस:्  

यगि तपवाईं गबरवामी महसनुस 
गननु्नहुन्छ िन ेCOVID-19 कनो 

लक्षर हनेनु्नहनोस ्र आफ्नो 
तवापक्रम ललननुहनोस. 

आगमवानपछछ, तपवाईंल ेअगहलेसम्म खनोप लगवाउननुिएकनो छैन िन ेकनोभिड-19 खनोप प्रवाप्त गनने बवार े
आफ्नो स्वास्थ्य स्वाहवार प्रिवायक ववा पनुनवतास एजेन्ीकनो मवागमलवा कवाय्नकततालवाई सनोध्नुहनोस।् तपवाईंल े
पूर्न रूपमवा खनोप लगवाउुँ िवा, तपवाईंल ेपूर्न रूपमवा खनोप लगवाएकवा मवागनसहरूकवा लवागग CDC कवा 
छसफवाररसहरूकनो पवालनवा गन्न सक्नु हुन्छ। bit.ly/fullvaccination

http://bit.ly/fullvaccination


लक्षरहरू िेलखए निेलखएकनो जाँच गननु्नहनोस्

थप जवानकवारीकनो लवागग: www.cdc.gov/coronavirus

गनम्न समवावेश हुन सके् COVID-19 कवा लक्षरहरूकनो जाँच गननु्नहनोस:्

लक्षणहरू मध्यमदेलख गम्ीर क्बमारीसम्म दायर हुन सक्छन ्र तपाईं COVID-19 क्नम्त्ाउन सके् भाइरसको सम्पक्न मा 
आएपछछ 2-14 क्दनमा देखा पन्न सक्छन।् यो सूचील ेसम्ाक्ित सबरै लक्षणहरू समािेश गददैन। कृपया अन्य कुनरै पक्न 
लक्षणहरू गम्ीर भएमा िा तपाईंसँग सम्बक्न्त भएमा आफ्ो भचक्कत्सकलाई फोन गनु्नहोस।्

आफ्नो स्वास्थ्यकनो ख्वाल रवाख्नुहनोस:्  यगि तपवाईं गबरवामी महसनुस गननु्नहुन्छ िन ेCOVID-19 कनो लक्षर 
हनेनु्नहनोस ्र आफ्नो तवापक्रम ललननुहनोस. ज्वरनो 100.4°F/38°C ववा बढी छ. 

COVID-19 सुँ ग,ै ज्वरनो आउन र जवान सक्छ र केही मवागनसमवा ज्वरनो आउुँ ि ैआउुँ िैन. ज्वरनो केही 
अन्तरन्नगहत मेगडकल अवसथवाहरु, बनुढेसकवालमवा वयस्कहरू ववा एछसटवागमननोफेन, प्वारवाछसटवामनोल  
ववा आइबनुप्रनोफेन जस्वा केही खवास ज्वरनोलवाई कम गनने औषधी ललन ेमवागनसहरूमवा कम िेलखन े
सम्वावनवा हुन्छ। 

*कसरैलाई कोभभड-19 का  
आपतकवालीन चेतवावनी सङकेतहरू छ िन ेतनुरुन्त ैभचगकत्सवा स्वाहवार खनोज्नुहनोस।्

• शिासप्शिासमा कक्ठनाइ हुने
• लगातार छाती दुख् ेिा चाप हुने
• नयाँ दुक्िधा हुने

• उठन िा जागा रहन नसके्
• �छालाको रङको आधारमा 
पहेंलो, फुस्ो िा नीलो रङको  
छाला, ओठ िा नङ
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खनोकी लवाग्,े शववास-प्रशववासमवा कमी ववा शववास फेन्नमवा 
कगठनवाई हुने ज्वरनो आउन ेववा भचसनो लवाग् े

मांसपेशी ववा शरीर दुख् े ववान्तवा हुन ेववा पखवालवा लवाग् े स्वाि ववा गन्धकनो  
संवेिनमवा नयाँ कमी



गबरामी भएमा के गनने 

थप जवानकवारीकनो लवागग: www.cdc.gov/coronavirus

ज्वरनो, खनोकी ववा COVID-19 कवा अन्य लक्षरहरूसुँ ग ैगबरवामी हुननुिएमवा:

घरमवा बस्नुहनोस।् जबसम्म 
तपाईंको लाक्ग घर आइसोलेसन 

समाप्त गन्न सुरछक्षत हँुदरैन, 
तबसम्म अरूसँग सम्पक्न  

नगनु्नहोस ्।    

तपवाईंलवाई COVID-19 िएकनो 
हुन सक्छ; धेररै व्यक्तिहरू घरमरै 
उपचार क्बना नरै क्नको हुन 

सकु्हुन्छ।

भचगकत्सकसुँ ग कनु रवा गन्न 
िनोिवाषेकनो आवशयकतवा हुन े

जस्वा मद्दत आवशयक िएमवा, 
तपाईंको ररसेटमेन्ट एजेन्ी केस 
काय्नकतवालाई फोन गनु्नहोस।्

आफ्नो भचगकत्सकसुँ ग सम्पक्न मवा 
रहननुहनोस।्

यक्द तपाईं आफ्ो लक्षणहरूको 
बारेमा भचक्तित हुनुहुन्छ भन,े 
तपाईं डाक्टरको अक्फस िा 
आपतकालीन कोठामा जान ु
अभघ फोन िा टेक्ट गनु्नहोस ्।  

उनीहरूलाई तपाईंको भख्नरको यात्ा 
र तपाईंको लक्षणहरूको बारेमा 

बताउनुहोस।् 

यगि तपवाईंमवा आपतकवालीन 
चेतवावनीमूलक संकेत िेलखएकनो 
छ (सवास फेिता समस्वा हुन ेसगहत) 

िन,े  तुरुतिरै आपतकालीन 
भचक्कत्सा सेिा ललन 911 मा फोन 
गनु्नहोस।् उनीहरूलाई तपाईंको 
भख्नरको यात्ा र तपाईंको 

लक्षणहरूको बारेमा बताउनुहोस।्

यगि तपवाईं कसैसुँ ग नछजककनो 
आववासमवा बस्नुहुन्छ िन,े 

उहाँलवाई पगन सनुरछक्षत रवाख् थप 
सनुरक्षवा अपनवाउननुहनोस।्

तपाईंलाई क्नछशचत िा सम्ाक्ित रूपमा COVID-19 भए पशचात तपाईं अन्य व्यक्तिहरूको िररपरर कक्हल ेरहन सकु्हुन्छ 
भनी थाहा पाउनुहोस।् 

यहाँ थप जान्नुहोस:् https://bit.ly/endhomeisolation

COVID-19 बवार ेथप जवानकवारीकवा लवागग, https://bit.ly/nativelanguage मवा हनेनु्नहनोस।्
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https://bit.ly/endhomeisolation
https://bit.ly/nativelanguage


तपाईंको तापक्रम कसरी ललन े

थप जवानकवारीकनो लवागग: www.cdc.gov/coronavirus

1 2 3

4 5 6

छ्रिनको नछजकरै को 
बटनमा भथचेर थमकोक्मटर 
अन गनु्नहोस।्

थमकोक्मटर नबज्ासम्म यसको 
टुप्ोलाई छजब्ोको तल 
राख्ुहोस।् थमकोक्मटर नटोकु्होस।्

छ्रिनमा आफ्ो तापक्रम 
हनेु्नहोस ।

आफ्ो तापक्रम रेकड्न 
गनु्नहोस।्

कृपयवा ननोट गननु्नहनोस: ४ बष्न 
मुक्नको बालबाललकालाई,  
बच्ाको काखी मुक्न क्बचमा 
थमकोक्मटर राख्ुहोस।

छ्रिनमा आफ्ो तापक्रम 
हनेु्नहोस।्

थमकोक्मटरलाई साबुन 
पानी िा अल्ोहल 
प्ाडल ेसफा गनु्नहोस।्
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मद्दत कहाँ ललन े

थप जवानकवारीकनो लवागग: www.cdc.gov/coronavirus

मद्दत कहाँ ललन े
यक्द तपाईंसँग प्श्नहरू भएमा िा केही मद्दत चाक्हएमा तपाईंको ररसेटलमेन्ट एजेन्ी केस काय्नकतवालाई फोन गनु्नहोस।् 
उनीहरूको सम्पक्न  जानकारी तल रेकड्न गनु्नहोस।्

ररसेटलमेन्ट एजेन्ी केस कवाय्नकतता सम्पक्न  जवानकवारी

नाम:

फोन नम्बर:

COVID-19 बवार ेथप जवानकवारीकवा लवागग, https://bit.ly/nativelanguage मवा हनेनु्नहनोस।्
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