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28 अप्रिल 2022 

1. नोबेल संक्रामक रोग के हो? 

नोबेल संक्रामक रोग एक संक्रामक रोग हो जुन मानव जनसंख्यामा भर्खरै देर्ा परेको छ। यो कुनै 

पप्रन संक्रामक एजेन्टहरू जसै्त भाइरस, ब्याके्टररया वा परजीवीहरूको कारणले हुन सक्छ जुन 

मानव जनसंख्या कम छ वा कुनै पूवख अवस्थित िप्रतरक्षा हो। यसले मृतु्य र प्रवप्रभन्न गस्िरताको 

प्रवकृप्रतमा पररणाप्रमत हुन सक्दछ र समुदायको प्रनरन्तर िकोपको कारण वा महामारीको लाप्रग 

अगाप्रि बढ्न सक्छ। 

 

2. कोरोनाभाइरस भनेको के हो? 

कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो पररवार हो जुन दुबै जनावर र माप्रनस दुवैमा पाइन्छ।केप्रह 

ले व्यस्ि लाइ संक्रप्रमत गदखछन् र साधारण प्रिसोदेस्र् प्रलएर अप्रधक गिीर रोगहरू का प्रबरामी 

हुनका लाप्रग पररप्रित छन् जसै्त मध्य पूवख रेस्पीरेटरी प्रसंिर ोम(SARS) र गस्िर तीव्र श्वसन प्रसन्ड्र ोम 

(MERS)। 

 

3. कोरोना वायरस रोग के हो  ) COVID- 19( ? 

"कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19)" “SARS-CoV-2” भंप्रनने नयााँ कोरोना भाइरसबाट लागे्न 

रोग हो । 

 

4. COVID- 19 को लक्षणहरू के हुन? 

COVID-19 का  मुख्य साधारण लक्षण ज्वरो, सुख्खा र्ोकी र िकान हुन् । अन्य लक्षणमा स्वाद वा 

गन्ध हराउनु, नाक बन्द हुनु, कंजास्िप्रवप्रटस, घाटी दुख्नु, टाउको दुख्नु, मांसपेशी र जोनी दुख्नु, 

छालामा दाग आउनु, नौप्रजया वा वाकवाकी हुनु, पर्ाला लागु्न, प्रिसो लागु्न वा िक्कर लागु्न  पदखछन । 

केप्रह माप्रनसलाई मात्र मध्य वा नतोप्रकएको लक्षणहरु देस्र्नसक्छ, जबकी कोप्रहमा सास फेनख गारो 

हुने, छाती दुखे्न वा अलमलमा पने जस्ता गिीर लक्षणहरु देस्र्न सक्छ । 

जप्रटलतामा श्वासिश्वासमा समस्या, एकु्यट श्वासिश्वास प्रदसे्त्रस प्रसंिर ोम(ARDS), सेस्िस र सेप्रिक 

शक, थ्रोम्बोइम्बोप्रलज्म, र/ वा बहुअंगमा  समस्या जसै्त  मुटु, कलेजो वा प्रमगौलामा घाउ   

देस्र्नसक्छ । वृद्ध उमेरका माप्रनस  र मेप्रिकल समस्या(उच्च रििाप, मुटु र फोक्सो समस्या, 

मधुमेह, मोटोपना वा क्यान्सर) संग गुप्रिरहेका माप्रनसहरु गिीर प्रबरामी हुने उच्च जोस्र्ममा छन् । 

त्यहााँ ररपोटखहरू छन् प्रक COVID-19 भएका बच्चाहरू र प्रकशोरहरूले बालबाप्रलकाहरूमा 



मस्िप्रसस्टम इन्लेमेटरी प्रसन्ड्र ोम (MIS-C) भनेर प्रिप्रनने दुलखभ तर गिीर अवथिा प्रवकास गनख 

सक्छन्, जसले बहु-अङ्ग प्रवफलता र झटका प्रनम्त्त्याउाँछ। 

वृद्ध उमेरका व्यस्िहरू र अन्तप्रनखप्रहत प्रिप्रकत्सा समस्याहरू (जसै्त उच्च रििाप, मुटु र फोक्सोको 

समस्या, मधुमेह, मोटोपना वा क्यान्सर) भएकाहरूलाई गिीर रोगको प्रवकास हुने उच्च जोस्र्म 

हुन्छ। 

प्रवश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को जानकारी अनुसार लगभग 10-20% माप्रनसहरूले िकान, 

श्वासिश्वास र नू्यरोलॉप्रजकल लक्षणहरू सप्रहत COVID-19 को मध्य र दीघखकालीन िभावहरू अनुभव 

गरररहन सक्छन्। िबू्ल्यएिओका अनुसार यी िभावहरूलाई सामूप्रहक रूपमा "पोस्ट COVID-19 

अवथिा," वा "लामो COVID" भनेर प्रिप्रनन्छ। यद्यप्रप यो अझै स्पष्ट छैन प्रक लक्षणहरू कप्रत लामो 

समयसम्म रहन सक्छन्, हालको अनुसन्धानले सुझाव प्रदन्छ प्रक प्रबरामीहरू समयसाँगै सुधार गनख 

सक्छन्। 

 

5. COVID- 19 को प्रसारण प्रणाली के हो? 

िसारणको मोिले श्वासिश्वासका िोपाहरू, दूप्रित सतहहरू वा वसु्तहरूको सम्पकख , छोटो दूरीको 

एरोसोल वा छोटो दूरीको वायुजप्रनत िसारण समावेश गदखछ। भाइरस र्राब हावा िल्ने र/वा भीि 

भएको इनिोर सेप्रटङहरूमा पप्रन फैप्रलन सक्छ। 

 

6. ऊष्मायन अवधि भनेको के हो? यो COVID-19 को लागी कधि लामो छ? 

ऊष्मायन अवप्रध  भनेको भाइरसले  समातेपप्रछ  प्रबरामी हुने लक्षणहरू देस्र्ने बीिको समय हो। 

इन्कु्यबेशन अवप्रधको धेरैजसो अनुमानहरू 1 देस्र् 14 प्रदनसम्मको हुन्छ, र Omicron भेररयन्ट 

जस्ता केही भेररयन्टहरूमा लगभग 3 प्रदनको इन्कु्यबेशन अवप्रध पप्रन कम हुन सक्छ। 

 

7. COVID- 19 को उपचार के हो? 

उपिारमा सहायक उपिार, लक्षण उपिार, एस्न्टभाइरल एजेन्टहरू र प्रिप्रनयााँ औिप्रधहरू समावेश 

छन्। 

 

8. के COVID-19 लाधग मृतु्य हुने दर िेरै नै छ? 

कृपया "ररपोटख गररएका मृतु्य केसहरूमा अथिायी िाटा प्रवशे्लिण" लाई सन्दभख गनुखहोस्: 

COVID-19 र्ोपहरू माप्रनसहरूलाई COVID-19 रोग, प्रवशेि गरी गिीर रोग र मृतु्यबाट जोगाउन 

िभावकारी छन्। 

अकोतफख , दुबै गस्िर तीव्र श्वासिश्वास प्रसंिर ोम (SARS) र मध्य पूवख श्वसन प्रसन्ड्र ोम (MERS), श्वसन 

पि रोगको कारण पप्रन कोरोनाभाइरस हो। पप्रहलेको मृतु्यदर लगभग 9.6% रहेको छ जबप्रक 

पप्रछल्लोको एक प्रतहाई भन्दा बढी छ । 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/death_analysis.pdf


9. के COVID- 19 को लागी कुनै लक्षण छैन? के धबरामीहरू सडकमा अचानक 

मददछन्? 

मेनल्याण्ड स्वास्थ्य अप्रधकारीहरु द्वारा िदान जानकारी को अनुसार, ती घटनाहरु को लक्षणहरुमा 

ज्वरो, अस्वथिता, सुख्खा र्ोकी  र सास फेनख गारो हुने जसता लक्षण हरु देस्र्न्छ COVID-19 को 

सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरूमा ज्वरो, सुख्खा र्ोकी र िकान समावेश छ। कसै-कसैमा धेरै हल्का 

वा गैर-प्रवप्रशष्ट लक्षणहरू मात्र हुन सक्छन्, जबप्रक कसै-कसैमा सास फेनख गाह्रो, छाती दुखे्न वा भ्रम 

जस्ता गिीर लक्षणहरू हुन सक्छन्। जब श्वासिश्वासको लक्षणहरू हुन्छन्, शल्यप्रक्रयाको मास्क 

लगाउाँ नुहोस्, कामबाट टाढा रहनुहोस् वा सू्कलमा कक्षाको उपस्थिप्रत नगनुखहोस्, भीिभाि 

ठाउाँहरूमा नजानु र तुरुनै्त प्रिप्रकत्सकीय सल्लाह प्रलनुहोस्, िाक्टरलाई कुनै पप्रन भर्खरको यात्राको 

इप्रतहास र जनावरहरूको जोस्र्मको बारेमा सूप्रित गनख पहल गनुखहोस्,  

 

10. के COVID- 19 सहजै गायब जब मौसम न्यानो हुन्छ? 

एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो प्रक कोरोनाभाइरस सामान्यतया लामो समय सम्म बााँच्दछन् र सुख्खा 

वातावरणमा कम तापक्रममा लामो समयसम्म सप्रक्रय रहन्छन्। 

 

11. COVID- 19 लाई कसरी रोके्न? 

COVID-19र्ोप   

• COVID-19र्ोप माप्रनसलाई COVID-19 रोग प्रवरूदबाट बिाउनमा िभावकारी छ । प्रवशेि 

गरी गिीर रोग र मृतु्य हो । 

• र्ोप COVID-19 को  समग्र सावखजप्रनक स्वास्थ्य िप्रतप्रक्रयाको एउटा उपकरण हो ।र्ोपको साि 

गैर-फामाखसु्यप्रटकल इन्टरभेन्सन((NPIs)को संयोजनले भाइरस प्रवरुद्द अप्रधकतम सुरक्षा िदान 

गनेछ । 

• COVID-19 र्ोप लगाईसकेपप्रछ पप्रन, भाइरस सने जोस्र्म कम गनख, सामाप्रजक दूरी कायम 

गने, राम्रोसंग हात धुने र सावखजप्रनक थिानमा मास्क लगाउने जस्ता NPIs, हरु अझै जारर 

राख्नुपदखछ । र्ोप लगाएका, संगै अप्रहलेसम्म र्ोप नलगाएका व्यस्िहरुले NPIs पालना गने 

प्रनरन्तरता प्रदईरहनुपदखछ ।  

• COVID-19 र्ोपको प्रवसृ्तत प्रववरणको लाप्रग, कृपया COVID-19 र्ोप कायखक्रमको लाप्रग 

िेमेप्रतक वेवसाइटमा हेनुखहोस् : www.covidvaccine.gov.hk 

 

स्वास्थ्य सल्लाह 

जनताका सदस्यहरुलाई कम बाप्रहर जान, सामाप्रजक गप्रतप्रबप्रधलाई कम गनख जसै्त संगै र्ाना 

र्ानको लाप्रग भेला नहुन,वा अन्य सम्त्जाप्रकक जमघट नगनख र सकेसम्म उप्रित सामाप्रजक दुरी 

कायम गनख आग्रह गररन्छ । 

समुदायमा रोगको फैलावटको संक्रमण र रोकिामको प्रबरूद्ध व्यस्िगत सुरक्षाको लाप्रग साँधै 

व्यस्िगत र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्नु प्रनतान्त आवस्सक छ: 

http://www.covidvaccine.gov.hk/


 राम्रो साँग प्रमलेको  मास्कले प्रबरामीहरुबाट श्वासिश्वासको भाइरस सनखबाट रोक्दछ । जो व्यस्ि 

लाक्षप्रणक छन्  ) हल्का लक्षणहरू भए पप्रन (राम्रो साँग प्रमलेको  मास्क लगाउन आवश्यक पदखछ । 

 सावखजप्रनक यातायात प्रलने बेला वा भीि ठााँउमा रहाँदा शल्यप्रक्रया मास्क लगाउनुहोस्। मास्क 

लगाउनु अप्रघ र पप्रछ हटाउनु अप्रघ हातको स्वच्छता सप्रहत राम्रोसाँग मास्क लगाउनु महत्त्वपूणख छ; 

 हात धुनु अप्रघ आफ्नो आाँर्ा, मुर् र नाक नछुनुहोस्; 

 अक्सर हातको स्वच्छता िदशखन गनुखहोस्, प्रवशेि गरी आफ्नो मुर्, नाक वा आाँर्ा छुनु अप्रघ हात 

धुनुहोस्; र्ानु भन्दा पप्रहले शौिालय ियोग गररसकेपप्रछ; सावखजप्रनक िप्रतष्ठानहरु छोए जसै्त 

ह्यान्ड्र ेल्स वा ढोका नब्ज; वा जब हात र्ान्की वा छीपं्रकए पप्रछ श्वसन स्राव द्वारा दूप्रित हुन्छन्; 

 छीकं लाग्दा वा र्ोक्दा प्रटसु पेपरले तपाईंको मुर् र नाक छोपु्नहोस्। फोहोर प्रटशूहरूलाई ढकनी 

गररएको फोहोर प्रबनमा प्रनकाल्नुहोस्, त्यसपप्रछ हातहरू राम्ररी धुनुहोस्; 

 तरल साबुन र पानीले हात धुनुहोस्, र कस्िमा  20 सेकेन्ड्को लाप्रग रगि्नुहोस्। त्यसपप्रछ पानी 

संग कुल्ला गनुखहोस  अप्रन  एक ियोज्य तौप्रलयाको सहायताले सुख्खा बनाउनुहोस । जब 

हातहरू सफा हुन्छन्, पाप्रनको धारालाई पुन नछुनुहोस   ) उदाहरणका लाप्रग, कागजको 

तौप्रलयाको ियोग गरी नललाई बन्द  गनुख अप्रघ यसलाई लपेट्नुहोस्(। यप्रद हात धुने सुप्रवधा 

उपलब्ध छैन, वा जब हात सोइलॆि छैन भने , 70 देस्र्  80 % अल्कोहोल  संग  हात रगि्नु  हात 

स्वच्छताको  एक िभावी प्रवकल्प हुन सक्छ; 

 शौिालय ियोग गररसकेपप्रछ जीवाणुहरू फैलाउनबाट जोप्रगन लश हुनुभन्दा अप्रघ शौिालयको 

आवरण तल राख्नुहोस्; र 

 जब श्वासिश्वासको लक्षणहरू हुन्छन्, शल्यप्रक्रयाको मास्क लगाउाँ नुहोस्, कामबाट टाढा 

रहनुहोस् वा सू्कलमा कक्षाकोठामा भाग प्रलनुहोस्, भीिभाि भएको ठाउाँमा नजानुहोस् र तुरुनै्त 

प्रिप्रकत्सकीय सल्लाह प्रलनुहोस्। 

 राम्रो इनिोर वेंप्रटलेशन कायम राख्नुहोस्; 

 घरलाई हप्तामा कस्िमा एक पटक 99 पातलो घरेलु ब्लीि (990 ml पानीमा 5.25% सोप्रियम 

हाइपोक्लोराइट भएको 10 प्रमलीलीटर ब्लीि प्रमलाएर) 15 - 30 प्रमनेट छोिेर पानीले कुल्ला 

गनुखपछख । धातु सतह को लागी, 70% अल्कोहल संग कीटाणुरप्रहत; 

 यप्रद थिानहरू श्वासिश्वासको स्राव, बान्ता वा मलमूत्रबाट दूप्रित छन् भने, दृश्य पदािख सफा गनख 

बप्रलयो शोिक प्रिस्पोजेबल तौप्रलया ियोग गनुखहोस्। त्यसपप्रछ उपयुि कीटाणुनाशकले सतह र 

प्रछमेकी के्षत्रलाई कीटाणुरप्रहत गनुखहोस्। ननमेटाप्रलक सतहको लाप्रग, 1 एमएल 49 पातलो घरेलु 

ब्लीि (490ml पानीमा 5.25% सोप्रियम हाइपोक्लोराइट घोल भएको घरेलु ब्लीिको प्रमश्रण) 15 

- 30 प्रमनेटको लाप्रग छोि्नुहोस्, र त्यसपप्रछ पानीले कुल्ला गनुखहोस्। धातु सतह को लागी, 70% 

अल्कोहल संग कीटाणुरप्रहत; 

 िर े नेज पाइपहरू राम्ररी र प्रनयप्रमत रूपमा राख्नुहोस् (हप्तामा एक पटक) वातावरणीय स्वच्छता 

सुप्रनप्रित गनख िते्यक नाली आउटलेट (यू-टर ्याप) मा लगभग आधा प्रलटर पानी र्न्याउनुहोस्; 

 राम्रो शरीर िप्रतरोध प्रनमाखण गनुखहोस् र स्वथि जीवनशैली कायम राख्नुहोस्। यो सनु्तप्रलत आहार, 

प्रनयप्रमत व्यायाम र पयाखप्त आराम र माफख त हाप्रसल गनख सप्रकन्छ 

 धुम्रपान नगनुखहोस् र मप्रदरा सेवन नगनुखहोस्। 

12. होङ्कोङ् बाधहर यात्रा गदाद कस्ता रोकथाम उपायहरू अपनाउनु पछद ? 



हंगकंग बाप्रहर गैर जरूरी यात्राबाट जोप्रगन जनताका सदस्यहरुलाई हाप्रदखक अनुरोध  छ। यप्रद 

हंगकंग बाप्रहरका देशहरू   / के्षत्रहरूमा यात्रा गनख अपररहायख छ भने तलको स्वास्थ्य सल्लाहलाई 

ध्यान प्रदनुपदखछ: 

 COVID-19 रोग प्रवरुद्ध िभावकारी रूपमा सुरक्षा गनखको लाप्रग नवीनतम प्रसफाररसहरू 

अनुसार यात्रा गनुख अप्रघ COVID-19 र्ोप पूरा गनुखहोस् (COVID-19 र्ोपसम्बन्धी 

प्रववरणहरूको लाप्रग, कृपया COVID-19 र्ोप कायखक्रमको लाप्रग प्रवियगत वेबसाइट हेनुखहोस्: 

www.covidvaccine.gov.hk); 

 भीिभाि हुने ठाउाँहरूमा नजानुहोस् र सिव भएसम्म अन्य व्यस्िहरूसाँग उपयुि 

सामाप्रजक दूरी कायम गनुखहोस्; 

 सप्रजखकल मास्क लगाउनुहोस् र सधैं किा व्यस्िगत र हात स्वच्छता कायम राख्नुहोस्; 

 हातको सरसफाइ बारम्बार गनुखहोस्, तरल साबुन र पानीले हात धुनुहोस्, र कस्िमा 20 

सेकेन्ड्सम्म रगि्नुहोस्, त्यसपप्रछ पानीले कुल्ला गनुखहोस् र प्रिस्पोजेबल पेपर तौप्रलयाले 

सुकाउनुहोस्; यप्रद हात धुने सुप्रवधा उपलब्ध छैन भने, वा हातहरू देस्र्ने गरी फोहोर नभएको 

अवथिामा, 70 देस्र् 80% अल्कोहल-आधाररत ह्यान्ड्रबको साि हातको स्वच्छता िदशखन गनुख 

एक िभावकारी प्रवकल्प हो; 

 र्ाद्य सुरक्षा र सरसफाइ प्रनयमहरूको पालना गनुखहोस् जसै्त कच्चा वा कम पकाएको पशुजन्य 

उत्पादनहरू नर्ानुहोस, जसै्त दूध, अण्डा र मासु, वा जनावरको स्राव, मलमूत्र (जसै्त मूत्र) वा 

दूप्रित उत्पादनहरूद्वारा दूप्रित हुन सके्न र्ाद्य पदािखहरू, जबसम्म प्रतनीहरू ठीक तररकाले 

पकाइएको, धोइएको वा रु्लीएको हुदैन ।  

 यप्रद हंगकंगबाट  बाप्रहर अस्वथि महसुस गरेमा प्रबशेिगरर ज्वरो वा र्ोकीको अनुभव भएमा,  

एक शल्यप्रिप्रकत्साप्रमलेको  मास्कको ियोग गनुखहोस, होटेलका स्टाफलाई सूप्रित गराउनुहोस 

वा भ्रमण एस्कॉटख गनुखहोस् र एकैिोप्रट प्रिप्रकत्सा सल्लाह प्रलनुहोस् । 

 हंगकंगबाट फप्रकख एपप्रछ, ज्वरो वा अन्य लक्षणहरू अनुभव गरररहेको छ भने तुरुनै्त िाक्टरको 

सल्लाह प्रलनुहोस्, िाक्टरलाई हालसालै भएको कुनै पप्रन यात्राको इप्रतहास र हुने कुनै असरको 

बारेमा बताउन पहल गनुखहोस्, र मास्क लगाएर रोगको फैलावट रोकु्नहोस । 

 

13. मास्कको कायद के हो? 

यसले तरल पदािख र ठूला कणको िोपाहरूमा भौप्रतक अवरोध िदान गदखछ। र्ाली ठाउाँ  प्रबना नाक, 

मुर् र प्रिन पूरै ढाक्न उपयुि साइज छनोट गनुखहोस्। प्रकनारहरूबाट हावा िुहावट कम गरेर अनुहारको 

साि राम्रो छाप िाप्त गनुखहोस्।सप्रजखकल मास्क  ) मास्क (अनुहारको मास्कको एक िकार हो जुन 

सामान्यतया ियोग गररन्छ। 

 धेरै जसो शल्यप्रक्रया मास्कहरूले तीन-तह प्रिजाइन अपनाउाँछन् जसले बाह्य तरल पदािख-भकाखउने 

तह समावेश गदखछ, एक मध्यम तह जीवाणुहरूको लाप्रग बाधाको रूपमा काम गदखछ, र एक 

आन्तररक ओस-अवशोप्रित तह। श्वास बाप्रहर प्रनस्कने हावा प्रफिर नगररएको हुनाले र यप्रद लगाउने 

व्यस्ि COVID-19 वा अन्य श्वासिश्वास सम्बन्धी संक्रामक रोगहरूबाट संक्रप्रमत भएमा वरपरका 

माप्रनसहरूलाई जोस्र्ममा पानख सके्न भएकाले श्वास फेनख भल्भ वा भेन्टहरू भएका मास्कहरू ियोग 

गनुख हुाँदैन। 



सप्रजखकल मास्क लगाउनको लाप्रग सामान्य संकेतहरू: 

 आफूलाई बिाउन :जब श्वासिश्वासको संक्रमण भएको व्यस्िको ख्याल रर्दा; वा श्वसन 

संक्रामक रोगहरु;लाप्रग प्रशर्र मौसमको समयमा अस्पताल वा स्क्लप्रनकहरू भ्रमण गदाख; 

 अरूलाई संक्रमणको िसार रोक्नको लाप्रग :जब श्वासिश्वासका लक्षणहरू हुन्छन्, 

उदाहरणका लाप्रग। ज्वरो, नाक वाहक, र्ोकी वा छीकं। 

 

14. के साना बच्चाहरूले अनुहारको मास्क लगाउन सक्छन्? 

उपयुि आकारको मास्क छनौट गनुखहोस्। छनोटको बच्चाहरुको आकारपप्रन देर्ाएबमोप्रजम 

उपलब्ध छ: 

 अनुहार मास्क (शल्य मास्क र कपिा अनुहार कभररंग सप्रहत) 2 बिख भन्दा कम उमेरका 

बच्चाहरूको लाप्रग सुपररवेक्षण नगरी प्रसफाररस गररएको छैन । 

 नवजात प्रशशुहरू र 2 बिख मुप्रनका बच्चाहरूका लाप्रग, अनुहारको मास्क राम्रोसाँग ियोग 

नगरेको र्ण्डमा दम घुटने वा अन्य स्वास्थ्य जोस्र्म हुने सिावना हुन्छ। िप रूपमा, साना 

बच्चाहरूले आफ्नो अनुहारको मास्कलाइ छुन्छन् वा तान्न मन पराउदछन जसले गदाख 

संक्रमणको सिावना बढ्दछ । 

 अप्रभभावकहरूलाई प्रशशु र साना केटाकेटीहरूलाई सकेसम्म घरमा बस्न र अनावश्यक 

सामाप्रजक जमघट वा रे्ल मैदानहरूमा नलैजान सल्लाह प्रदइन्छ। यप्रद बाप्रहर जानको लाप्रग 

आवश्यक छ भने, कम भीिभाि भएका ठाउाँहरू छनौट गनुखहोस् र बच्चाहरू र अन्य 

व्यस्िहरू बीिको सामाप्रजक दूरी राख्न सम्त्झनुहोस् र वरपरका िीजहरूलाई नछुनुहोस वा 

छोए पप्रछ तुरुनै्त हात स्वच्छता िदशखन गनुखहोस्; । 

 हेरिाह गने व्यस्िले साना बच्चाहरूलाई सम्हाल्नु अप्रघ आफ्नै स्वच्छता सुप्रनप्रित गनुखपदखछ। 

आफ्ना बच्चाहरूलाई रु्वाउाँदा तपाईंको हातहरू सफा राख्नुहोस् र मास्क लगाउनुहोस्। 

 

15. मास्क लगाउनु बाहेक श्वासप्रश्वासको संक्रमणलाई रोकथाम गनद के अन्य 

उपायहरू छन्? 

प्रमलेको मास्क लगाउनु बाहेक प्रनम्न रोकिाम उपायहरूलाई जोि प्रदइनु पदखछ: 

 हात स्वच्छता रोगहरूको फैलावट घटाउने एक मात्र महत्त्वपूणख उपाय हो। जनताले हातको 

सरसफाइ ठीकसाँग गनुखपदखछ र प्रवशेि गरी आाँर्ा, नाक र मुर्लाई छुनु अप्रघ; र्ाना र्ानु 

अप्रघ वा र्ाना तयार गनुख अप्रघ; शौिालय ियोग पप्रछ; जब हातहरू श्वासिश्वासको स्रावले 

दूप्रित हुन्छन्, जसै्त र्ोक्दा वा हास्च्छउाँ  गरेपप्रछ; र सावखजप्रनक िप्रतष्ठान वा उपकरणहरू 

छोएपप्रछ, जसै्त एसे्कलेटर ह्यान्ड्रेल, प्रलफ्ट प्रनयन्त्रण, प्यानल वा ढोकाको नबहरू हो। 

 हात तरल साबुन र पानीले हात सफा गनख सल्लाह प्रदइन्छ जब प्रतनीहरू स्पष्ट रूपमा धुलो 

हुन्छ वा रगत र शरीरको तरल पदािखको साि दूप्रित हुन्छन्। यप्रद हात धुने सुप्रवधा उपलब्ध 

छैन, वा जब हात देस्र्ने माटो छैन,70% देस्र् %80 रक्सीमा आधाररत ह्यान्ड्र ब संग हात सङ 

हात धुने स्वच्छता एक िभावी प्रवकल्प हो; 



 श्वसन प्रशष्टािार र र्ोकी प्रशष्टािार कायम राख्नुहोस्; 

 प्रबरामी भयो भने घरमा बसु्नहोस् र अरूसाँग कम सम्पकख  गनुखहोस्; 

 सिाप्रवत स्रोतहरूको संक्रमणबाट टाढा रहनुहोस्: संक्रमणको सिाप्रवत स्रोतहरूबाट टाढा 

रहनुहोस् र अनावश्यक सामाप्रजक सम्पकख हरू कम गरेर संक्रप्रमत व्यस्िहरूसाँगको 

सम्पकख बाट टाढा रहनुहोस् र भीिभाि हुने ठाउाँहरूमा जानबाट जोप्रगन वा सिव भएसम्म 

बसे्न अवप्रध छोटो पानुखहोस्, प्रवशेि गरी संक्रमण-सम्बस्न्धत जप्रटलताहरू हुने उच्च जोस्र्ममा 

भएका व्यस्िहरूका लाप्रग। गभखवती मप्रहला वा दीघख रोग भएका व्यस्िहरू: 

 

16. पानी र िरल साबुनले हािहरू सफा गरेपधछ नल कसरी बन्द गने? 

जब हातहरू सफा हुन्छन्, पाप्रनको धारालाई पुन नछुनुहोस  (उदाहरणका लाप्रग, कागजको 

तौप्रलयाको ियोग गरी नललाई बन्द  गनुख अप्रघ यसलाई लपेट्नुहोस्)। 

 

17. यधद त्यहााँ पानी र िरल साबुन छैन भने के म िेस्को सट्टामा मधदरामा आिाररि 

ह्यान्ड्र ब प्रयोग गनद सक्छु? 

यप्रद हात धुने सुप्रवधा उपलब्ध छैन, वा जब हात देस्र्ने माटो छैन, 70% देस्र्  %80 रक्सीमा 

आधाररत ह्यान्ड्र ब संग हात सङ हात धुने स्वच्छता एक िभावी प्रवकल्प हो।  

यसले हातहरू माफख त संक्रामक रोगहरूको क्रस िसारणलाई िभावकारी रूपमा रोक्न सक्छ। 

मप्रदरामा आधाररत ह्यान्ड्र ब ियोग गने ह्यान्ड् रस्बंग िप्रवप्रध हात धुनेसाँग प्रमल्दोजुल्दो छ। पयाखप्त 

रकम ियोग गनुखहोस्, करीव  3 देस्र्  5 प्रमलीलीटर अल्कोहल-आधाररत ह्यान्ड्र बको आफ्नो हातको 

सबै सतहहरूमा लगाउनुहोस्। हामी हाम्रो हिेलीहरू, त्यसपप्रछ हातको पछाप्रि, औलंा जालहरू, 

औलंाहरूको पछाप्रि, औलंाहरू, औठालाहरू, र त्यसपप्रछ नािीलाई रग्ौ।ं कस्िमा  20 सेकेन्ड्को 

लाप्रग र्ल्नुहोस् जब सम्म तपाईका हातहरू सुकै्दनन्। तपाईको हातमा रक्सी सुक्न प्रदनुहोस्, 

कागजको तौप्रलयाले यसलाई नहताउनु होस। ियोग गनुख अप्रघ मप्रदरा-आधाररत ह्यान्ड्र बको म्याद 

समाप्त हुने प्रमप्रत जााँि गनुखहोस्। 

 

18. खोकी बेहोरा के हो? 

छीकं लाग्दा वा र्ोक्दा प्रटसु पेपरले तपाईंको मुर् र नाक छोपु्नहोस्। फोहोर प्रटशूहरूलाई प्रलि 

भएको फोहोर प्रबनमा फाल्नुहोस्, त्यसपप्रछ हात राम्रोसाँग धुनुहोस्। यप्रद प्रटशु्य पेपर उपलब्ध छैन 

भने, तपाईं आफ्नो मुर् र नाकलाई तपाईंको ब्लाउज वा माप्रिल्लो बाहुलाले कभर गनख सकु्नहुन्छ। 

 

19. डर ेनेज पाइपहरू ठीकसाँग कायम गनद र धनयधमि रूपमा U-ट्र ्यापहरू भनद 

धकन महत्त्वपूणद छ? 

U-जालहरूले फोहोर गन्ध र अस्वथि पदािखहरू  ) ब्याके्टररया र भाइरस सप्रहत (लाई िर े नेज 

प्रसस्टममा बसे्न के्षत्रमा िवेश गनख रोक्न ियोग गदखछ। दोिपूणख वा सुख्खा U-टर ्याप यस महत्त्वपूणख 

कायख अस्वीकार गनख सक्छ। 



िते्यक िर ेन आउटलेटमा हरेक हप्ता आधा प्रलटर पानी हाल्नुहोस्। यसबाहेक, कसैले प्रनयप्रमत 

रूपमा उनीहरूको िर े नेज पाइप, U-टर ्यापहरू र सेनेटरी प्रफप्रटंगहरूको प्रनरीक्षण गनुखपदखछ र यप्रद 

क्षप्रत फेला परेमा तत्काल ममखतको व्यवथिा गनुखहोस्।  

 

20. ओजोन कीट्ाणुशोिन प्रभावकारी छ? 

ओजोनले आाँर्ा र श्वासिश्वासको नलीलाई उते्तप्रजत गदखछ। यप्रद ओजोन उच्च मात्रामा प्रलएमा यसले 

फोक्सोलाई गिीर क्षप्रत गनख सक्छ। 

 

यप्रद सावखजप्रनक स्वास्थ्य मापदण्ड भन्दा बढी नहुने मात्रामा ियोग गररयो भने, इनिोर एयरमा लागू 

गररएको ओजोनले भाइरस, ब्याके्टररया, मोल्ड वा अन्य जैप्रवक िदूिकहरूलाई िभावकारी रूपमा 

हटाउाँदैन। 

 

21. के उपभोक्ताहरूले खाना प्याकेजीगं गदाद स्याधनट्ाइज गनुदपछद ? 

र्ाना प्याकेजीगं माफख त नया कोरोनाभाइरस िाप्त गने जोस्र्म धेरै कम छ। वास्तवमा, दूप्रित 

हातहरूले संक्रामक भाइरसलाई एक सतहबाट अको सतहमा र एकको शरीरमा हस्तान्तरण गरेर 

अित्यक्ष सम्पकख  िसारणलाई सप्रजलो बनाउन महत्वपूणख भूप्रमका रे्ल्दछ। र्ाना प्याकेजीगंको सट्टा, 

िसारण सिवतः केप्रह उच्च-टि पोइन्टहरू, जसै्त ढोका ह्यान्ड्लहरू, प्रकनमेल टर ालीहरू र पानीको 

धाराहरूको सम्पकख मा हुने सिावना बढी हुन्छ - अप्रधक व्यस्िहरूसंग बारम्बार छुदा दूप्रित हुने 

र्तरा बढी हुन्छ। । त्यसकारण, केप्रह व्यस्िले अझै पप्रन र्ाना प्याकेजीगं सतहलाई सामान्य घरका 

कीटाणुनाशकहरू जसै्त मप्रदरामा आधाररत वाइप वा से्प्रहरू जस्ता कीटाणुशोध गनख सक्छन्, प्रवशेि 

गरी प्रकराना प्रकनमेलबाट घर फकख दै, र र्रीद गररएका उत्पादनहरू ह्यान्ड्ल गनख र भण्डारण 

गरेपप्रछ आाँर्ा, नाक र मुर् छुनुभन्दा पप्रहला आफ्ना हातहरू राम्ररी धुनु बढी महत्त्वपूणख हुन्छ। 

 

प्याकेप्रजङ्गको कीटाणुशोधन गररने भएमा ध्यान प्रदनुपने प्रबन्दुहरू: 

 कीटाणुनाशक (i) SARS-CoV-2 प्रवरुद्ध िभावकारी भएको िमाप्रणत हुनुपछख ; (ii) प्याकेप्रजङ 

सामग्रीसाँग प्रमल्दो; (iii) प्रनमाखताको प्रसफाररस अनुसार ियोग गररयो। 

 प्याकेप्रजङ सफा र कीटाणुशोधन पप्रछ हात स्वच्छता िदशखन गनुखहोस्। 

 

22. कीट्ाणुनाशक औषधि प्रयोग गदाद के कुरामा ध्यान धदने ? 

कीटाणुनाशक र सम्बस्न्धत उपकरणहरू सही रूपमा ियोग गनुखपछख । अनुप्रित ियोगले िप्रतकूल 

स्वास्थ्य िभाव र वातावरणीय िदूिण प्रनम्त्त्याउन सक्छ। 

कीटाणुनाशक र सान्दप्रभखक उपकरणहरू ह्यान्ड्ल गररएको र सुरप्रक्षत र िभावकारी रूपमा ियोग 

गररन्छ भनी सुप्रनप्रित गनख प्रनमाखताको प्रनदेशनहरू पालना गनुखहोस्। ियोग र सुरक्षा बारे जानकारीमा 

प्रवशेि ध्यान प्रदनुहोस्, जसै्त प्रसफाररस गररएको ियोग, एकाग्रता र सम्पकख  समय, वसु्तहरू र 

सतहहरू कीटाणुनाशकसाँग प्रमल्ने, उत्पादनको स्थिरता, र्तरा िेतावनी, भण्डारण प्रवप्रध र उत्पादन 

ियोग गदाख आवश्यक व्यस्िगत सुरक्षा उपकरणहरू। कीटाणुनाशकलाई बच्चाहरू र घरपालुवा 



जनावरहरूको पहुाँिबाट टाढा राख्नुहोस्। दुघखटना रोक्नको लाप्रग, प्रवप्रभन्न लेबल भएका अन्य 

कने्टनरहरूमा कीटाणुनाशकहरू नर्साउनुहोस्। 

कीटाणुनाशक र सान्दप्रभखक उपकरणहरूको अनुप्रित ियोगले ियोगकताखहरूलाई िप्रतकूल स्वास्थ्य 

िभाव पानख सक्छ। कीटाणुनाशकको कारणले हुने िप्रतकूल स्वास्थ्य िभावहरू धेरै कारकहरूमा 

प्रनभखर हुन्छन्, जसै्त कीटाणुनाशकको रासायप्रनक सामग्री, एक्सपोजर अवप्रध र एकाग्रता, 

एक्सपोजरको मागख, स्वास्थ्यको व्यस्िगत अवथिा, र वातावरणीय अवथिाहरू। सामान्यतया, 

कीटाणुनाशकको सीधा सम्पकख ले आाँर्ा, छाला र श्वासिश्वास पिमा जलन हुन सक्छ। यसले 

फोक्सोमा असर गनख सक्छ यप्रद सास प्रलन्छ भने, वा गलत तररकाले ियोग गदाख घातक पप्रन हुन 

सक्छ। 

कीटाणुनाशक ियोग गदाख राम्रो हावामा राख्नुहोस्। 

कीटाणुनाशकहरू भएका माप्रनसहरूलाई से्प्र गनख प्रसफाररस गररएको छैन। यो अभ्यास स्वास्थ्यको 

लाप्रग हाप्रनकारक हुन सक्छ र संक्रप्रमत व्यस्िको भाइरस फैलाउने क्षमतालाई कम गदैन। 

 

प्रभत्री ठाउाँहरूमा, से्प्र माफख त वातावरणीय सतहहरूमा कीटाणुनाशकहरूको प्रनयप्रमत ियोग 

सामान्यतया प्रसफाररस गरराँ दैन प्रकनभने ित्यक्ष से्प्र के्षत्रहरू बाप्रहर िदूिकहरू हटाउन यो 

िभावकारी छैन र यसले आाँर्ा, श्वासिश्वास, छालाको जलन र अन्य प्रविाि िभावहरू प्रनम्त्त्याउन 

सक्छ। यप्रद कीटाणुनाशकहरू लगाउने हो भने, यो एक कपिा वा वाइप माफख त हुनुपछख  जुन 

कीटाणुनाशकमा प्रभजाइएको छ। 

 


