
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – Nepali Version) 

 

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) 

मा परिमार्जन गरियो 30 र्नविी 2023 

 

कारक तत्व 

"कोिोना भाइिस िोग 2019 (COVID-19)" SARS-CoV-2 भंननने नयााँ कोिोना भाइिसबाट लागे्न िोग हो । 

 

क्लिननकल सुनवधाहरु 

COVID-19 का मुख्य साधािण लक्षण ज्विो, सुख्खा खोकी ि थकान हुन् । अन्य लक्षणमा स्वाद वा गन्ध 

हिाउनु, नाक बन्द हुनु, कंर्ाक्तिनवनटस, घाटी दुख्नु, टाउको दुख्नु, मांसपेशी ि र्ोनी दुख्नु, छालामा दाग 

आउनु, नौनर्या वा वाकवाकी हुनु, पखाला लागु्न, निसो लागु्न वा िक्कि लागु्न पदजछन । केनह माननसलाई 

मात्र मध्य वा नतोनकएको लक्षणहरु देक्तखनसक्छ, र्बकी कोनहमा सास फेनज गािो हुने, छाती दुखे्न वा 

अलमलमा पने र्स्ता गम्भीि लक्षणहरु देक्तखन सक्छ । 

र्नटलतामा श्वासप्रश्वासमा समस्या, एकु्यट श्वासप्रश्वास कष्टनसंड्र ोम(ARDS), सेक्तिस ि सेनिक शक, 

थ्रोम्बोइम्बोनलज्म, ि/ वा बहुअंगमा  समस्या र्सै्त  मुटु, कलेर्ो वा नमगौलामा घाउ   देक्तखनसक्छ । वृद्ध 

उमेिका माननस  ि मेनड्कल समस्या(उच्च िििाप, मुटु ि फोक्सो समस्या, मधुमेह, मोटोपना वा क्यान्सि) 

संग गुनििहेका माननसहरु गम्भीि नबिामी हुने उच्च र्ोक्तखममा छन् । त्यहााँ रिपोटजहरू छन् नक COVID-19 

भएका बच्चाहरू ि नकशोिहरूले बालबानलकाहरूमा मक्तिनसस्टम इन्फ्लेमेटिी नसन्ड्र ोम (MIS-C) भनेि 

निननने दुलजभ ति गम्भीि अवस्था नवकास गनज सक्छन्, र्सले बहुअङ्ग नवफलता ि झटका ननम्त्त्याउाँछ। 

ठूला उमेिका व्यक्तिहरू ि अन्तननजनहत निनकत्सा समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू (र्सै्त उच्च िििाप, मुटु 

ि फोक्सोको समस्या, मधुमेह, मोटोपना वा क्यान्सि) गम्भीि नबिामी हुने र्ोक्तखममा हुन्फ्छन्। 

नवश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को र्ानकािी अनुसाि, लगभग 10-20% माननसहरूले COVID-19 को मध्य 

ि दीघजकालीन प्रभाव अनुभव गरििहन सक्छन्, र्सलाई संयुि  रूपमा " COVID-19 पनछको अवस्था ", 

वा " दीघज COVID" भननन्फ्छ ।  दीघज COVID का  सामान्य लक्षणहरूमा थकान, सास फेनज गाह्रो, 

संज्ञानात्मक नशनथलता, टाउको दुखाइ, दुखाइ (र्सै्त छाती दुखे्न, र्ोनी दुखे्न) ि दैननक कामकार्मा असि 

पनज सक्छ। नवशेष गिी बच्चाहरूमा बहु-अङ्ग प्रभाव वा स्वत: प्रनतिक्षा अवस्थाहरू हुन सक्छ। तीव्र 

COVID-19 प्रकिणबाट प्रािक्तम्भक रिकभिी पनछ लक्षणहरू नयााँ सुरुवात हुन सक्छ वा प्रािक्तम्भक िोगबाट 

र्ािी िहन्फ्छ।  लक्षणहरूमा पनन उताि-िढाव (समय-समयमा परिवतजन) वा समयसाँगै दोहोरिने (सुधािको 

अवनध पनछ लक्षणहरू पुन: देक्तखने ) हुन सक्छ। यद्यनप  लक्षणहरू कनत लामो समयसम्म िहन सक्छन् भने्न 

अझै स्पष्ट छैन, हालको अनुसन्धानले नबिामीहरू समयसाँगै सुधाि गनज सक्छन् भने्न सुझाव नदन्फ्छ। केही 

अध्ययनहरूले गम्भीिरुपमा COVID-19 बाट संक्रनमत भएका माननसहरूमा प्राय दीघज COVID  पाइन्फ्छ 

भने्न औलाएका छन्,   ति र्ो कोहीले (हल्का िोग भएकाहरू सनहत) COVID-19 बाट संक्रनमत भएपनछ 

यो अवस्था अनुभव गनज सक्छन्। नवश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अनुसाि, COVID-19 को खोपले दीघज 



COVID को घटनालाई कम गनज सक्छ।  केही अध्ययनहरूले  खोप नलगाइएका व्यक्तिहरूको तुलनामा 

खोप लगाइएका व्यक्तिहरूमा दीघज COVID को संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्फ्छ भने्न पनन सुझाव नदएका 

छन्  ।   

 

सने माध्यम र उष्मायन इन्क्युबेसन अवनध 

प्रसािणको मोड्मा श्वासप्रश्वासका थोपाहरू, दूनषत सतहहरू वा वसु्तहरूसाँगको सम्पकज , छोटो दूिीको 

एिोसोल वा छोटो दूिीको वायुर्ननत प्रसािण समावेश हुन्फ्छ। भाइिस खिाब हावा िल्ने ि/वा भीड् भएको 

इनड्ोि सेनटङहरूमा पनन फैनलन सक्छ। इन्फ्कु्यबेशन अवनधको धेिैर्सो अनुमानहरू 1 देक्तख 14 

नदनसम्मको हुन्फ्छ, ि केही भेरियन्टहरू, र्सै्त omicron संस्किण, लगभग 3 नदन को कम इन्फ्कु्यबेशन 

अवनध हुन सक्छ। 

 

व्यवस्थापन 

उपिािमा सहायक थेिापी, लक्षण उपिाि, एक्तन्टभाइिल एरे्न्टहरू ि, निननयााँ औषनधहरू समावेश छन्। 

 

रोकथाम 

COVID-19 खोप   

• COVID-19 खोप माननसलाई COVID-19 िोग लाग्नबाट बिाउनमा प्रभावकािी छ , नवशेष गिी 

गम्भीि िोग ि मृतु्य हो। 

• COVID-19 को समग्र सावजर्ननक स्वास्थ्य प्रनतनक्रयामा खोप सबैभन्दा प्रभावकािी उपकिणहरू 

मधे्य एक हो। खोपसाँग गैि-औषनध हस्तके्षप (NPIs) को संयोर्नले भाइिस नवरुद्ध अनधकतम 

सुिक्षा प्रदान गनेछ। 

• COVID-19 खोप लगाईसकेपनछ पनन, भाइिस सने र्ोक्तखम कम गनज, कायम गने िाम्रोसंग हात 

धुने ि सावजर्ननक स्थानमा मास्क लगाउने र्स्ता NPIs, हरु अझै र्ारि िाख्नुपदजछ । खोप 

लगाएका, संगै अनहलेसम्म खोप नलगाएका व्यक्तिहरुले NPIs पालना गने ननिन्तिता 

नदईिहनुपदजछ ।  

• COVID-19 खोपको नवसृ्तत नवविणको लानग, कृपया COVID-19 खोप कायजक्रमको लानग 

थेमेनतक वेवसाइटमा हेनुजहोस्: www.covidvaccine.gov.hk 

 

स्वास्थ्य सल्लाह 

संक्रमणबाट व्यक्तिगत सुिक्षा ि समुदायमा िोगको फैलावट िोक्नका लानग र्नताका सदस्यहरूलाई सधैं 

कड्ा व्यक्तिगत ि वाताविणीय स्वच्छता कायम िाख्न पनन सल्लाह नदइन्फ्छ: 

 

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


• िाम्रोसाँग नफट मास्कले नबिामीहरुबाट श्वासप्रश्वासको भाइिस सनजबाट िोक्दछ । र्ो व्यक्ति लाक्षनणक 

छन् (हल्का लक्षणहरू भए पनन) सनर्जकल  मास्क लगाउन आवश्यक पदजछ; 

• सावजर्ननक यातायातमा वा भीड्भाड् भएको ठाउाँमा श्वासप्रश्वासको संक्रमण भएका नबिामीको हेििाह 

गदाज, वा महामािी वा इन्फ्लुएन्फ्र्ाको ििम मौसममा क्तिननक वा अस्पतालहरूमा र्ााँदा िाम्रोसाँग नफट 

गरिएको सनर्जकल मास्क लगाउनुहोस्। उनित मास्क प्रयोग महत्त्वपूणज छ, मास्क लगाउनु ि हटाउनु 

अनघ हातको स्वच्छता सनहत; 

• हात धुनु अनघ आफ्नो आाँखा, मुख ि नाक नछुनुहोस्; 

• हात धुनु अनघ आफ्नो आाँखा, मुख ि नाक नछुनुहोस्;अक्सि हातको स्वच्छता प्रदशजन गनुजहोस्, नवशेष 

गिी आफ्नो मुख, नाक वा आाँखा छुनु अनघ; खानु भन्दा पनहले शौिालय प्रयोग गरिसकेपनछ; 

सावजर्ननक प्रनतष्ठानहरु छोए र्सै्त ह्यान्ड्र ेल्स वा ढोका नब्ज; वा र्ब हात खान्की वा छीनंकए पनछ श्वसन 

स्राव द्वािा दूनषत हुन्फ्छन्; 

• छीकं लाग्दा वा खोक्दा नटसु पेपिले तपाईंको मुख ि नाक छोपु्नहोस्। फोहोि नटशूहरूलाई ढकनी 

गरिएको फोहोि नबनमा ननकाल्नुहोस्, त्यसपनछ हातहरू िाम्रिी धुनुहोस्; 

• तिल साबुन ि पानीले हात धुनुहोस्, ि कक्तिमा 20 सेकेन्ड्को लानग िगड््नुहोस्। त्यसपनछ पानी संग 

कुल्ला गनुजहोस  अनन  एक प्रयोज्य तौनलयाको सहायताले सुख्खा बनाउनुहोस । र्ब हातहरू सफा 

हुन्फ्छन्, पाननको धािालाई पुन नछुनुहोस  (उदाहिणका लानग, कागर्को तौनलयाको प्रयोग गिी 

नललाई बन्द  गनुज अनघ यसलाई लपेट्नुहोस्)। यनद हात धुने सुनवधा उपलब्ध छैन, वा र्ब हात 

सोइलॆड् छैन भने , 70 देक्तख 80% अल्कोहोल  संग  हात िगड््नु  हात स्वच्छताको  एक प्रभावी 

नवकल्प हुन सक्छ; 

• शौिालय प्रयोग गरिसकेपनछ र्ीवाणुहरू फैलाउनबाट र्ोनगन लश हुनुभन्दा अनघ शौिालयको 

आविण तल िाख्नुहोस्; ि 

• िाम्रो इनड्ोि वेंनटलेशन कायम िाख्नुहोस्; 

• घिलाई हप्तामा कक्तिमा एक पटक 1 मा 99 पातलो घिेलु ब्लीि (990 ml पानीमा 5.25% सोनड्यम 

हाइपोिोिाइट भएको 10ml नमलीलीटि ब्लीि नमलाएि) 15-30 नमनेट छोडे्ि पानीले पखाल्नुपछज । 

धातु सतह को लागी, 70% अल्कोहल साँग कीटाणुिनहत हो; 

• यनद स्थानहरू श्वासप्रश्वासको स्राव, बान्ता वा मलमूत्रबाट दूनषत छन् भने, दृश्य पदाथज सफा गनज बनलयो 

शोषक नड्स्पोरे्बल तौनलया प्रयोग गनुजहोस्। त्यसपनछ उपयुि कीटाणुनाशकले सतह ि नछमेकी 

के्षत्रलाई कीटाणुिनहत गनुजहोस्। ननमेटानलक सतहका लानग, पातलो घिेलु ब्लीिमा 1 मा 

49कीटाणुिनहत गनुजहोस् (490ml एमएल पानीमा 5.25% हाइपोिोिाइट घोल भएको 10ml एमएल 

घिेलु ब्लीिको नमश्रण) 15-30 नमनेटको लानग छोड््नुहोस्, ि त्यसपनछ पानीले कुल्ला गनुजहोस्। धातु 

सतह को लागी, 70% अल्कोहल साँग  कीटाणुिनहत हो; 

• ड्र ेनेर् पाइपहरू िाम्रोसाँग ि ननयनमत रूपमा िाख्नुहोस् (हप्तामा एक पटक) वाताविणीय स्वच्छता 

सुनननित गनज प्रते्यक नाली आउटलेट (U-traps) मा लगभग आधा नलटि पानी खन्याउनुहोस्; 



• िाम्रो शिीि प्रनतिोध ननमाजण गनुजहोस् ि स्वस्थ र्ीवनशैली कायम िाख्नुहोस्। यो सनु्तनलत आहाि, 

ननयनमत व्यायाम ि पयाजप्त आिाम ि माफज त हानसल गनज सनकन्फ्छ 

• धुम्रपान नगनुजहोस् ि मनदिा सेवन नगनुजहोस्। 

 

 

यात्रा सल्लाह 

यातु्रहरूले ननम्न स्वास्थ्य सल्लाहहरूमा ध्यान नदनुपछज : 

• COVID-19 िोग नवरुद्ध प्रभावकािी रूपमा सुिक्षा गनजको लानग नवीनतम नसफारिसहरू अनुसाि 

यात्रा गनुज अनघ COVID-19 खोप पूिा गनुजहोस् (COVID-19 खोपसम्बन्धी नवविणहरूको लानग, 

कृपया COVID-19 खोप कायजक्रमको लानग नवषयगत वेबसाइट हेनुजहोस्: 

www.covidvaccine.gov.hk); 

• सावजर्ननक यातायातमा र्ााँदा वा भीड्भाड् भएको ठाउाँमा बस्दा िाम्रोसाँग नफट गरिएको सनर्जकल 

मास्क लगाउनुहोस् ि सधैं कड्ा व्यक्तिगत ि हातको सिसफाइ िाख्नुहोस्; 

• यनद हङकङ बानहि हुाँदा अस्वस्थ महसुस गदै हुनुहुन्फ्छ, नवशेष गिी यनद श्वासप्रश्वासको लक्षणहरू 

अनुभव गदै हुनुहुन्फ्छ भने, िाम्रोसाँग नफट गरिएको सनर्जकल मास्क लगाउनुहोस् ि एकैिोनट 

निनकत्सकको सल्लाह नलनुहोस् 

 

COVID-19 पोनिनिभ देक्लिएका व्यक्लिका लानग स्वास्थ्य सल्लाह 

COVID-19 पोनर्नटभ देक्तखएका व्यक्तिहरूले तल नदइएका स्वास्थ्य सल्लाहहरू पालन गनुजपछज : 

• उच्च र्ोक्तखममा िहेका व्यक्तिहरू(उदाहिणका लानग इमु्यनोसपे्रस्ड् व्यक्तिहरू, वृद्ध 

व्यक्तिहरू,अन्तननजनहत निनकत्सा अवस्थाहरू भएका व्यक्तिहरू) ि लक्षणहरू भएका 

व्यक्तिहरूलाई तुरुनै्त निनकत्सा सल्लाह नलन सल्लाह नदइन्फ्छ; 

• लक्षण देक्तखएका व्यक्तिहरूलाई घिमै बस्न ि बानहि नर्ान सल्लाह नदइन्फ्छ। 

• लक्षण नदेक्तखएका व्यक्ति हरू बानहि र्ान वा काममा र्ान स्वतन्त्र छन्। अकोतफज , COVID-19 को 

लानग सकािात्मक पिीक्षण गरिएका नवद्याथीहरूले RAT पिीक्षण नकािात्मक नभएसम्म सू्कलमा 

कक्षामा उपक्तस्थत हुनुहुाँदैन; 

• संक्रनमत व्यक्तिहरूलाई पनहलो पोनर्नटभ पिीक्षण को परिणाम को नमनत देक्तख 5 नदन को लानग 

सकेसम्म िाम्रो नफनटंग सनर्जकल मास्क, KF94 मास्क, KN95 मास्क वा िेक्तस्पिेटि (र्सै्त N95 

िेक्तस्पिेटि) लगाउन सल्लाह नदइएको छ। उनीहरूले उच्च र्ोक्तखममा िहेका व्यक्तिहरूसाँग 

सम्पकज बाट बचु्न पदजछ, खानाको लानग अरूसाँग टेबल साझेदािी गनुजपदजछ, भीड्भाड् हुने ठाउाँमा 

र्ानुपदजछ ि सामूनहक र्मघट गनुजपदजछ; 
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• स्वास्थ्य अवस्थालाई ननर्कबाट ननयाल्नुहोस् ि लक्षणहरू देखा पिेमा वा खिाब हुाँदै गएमा तुरुनै्त 

निनकत्सकीय सल्लाह नलनुहोस्; 

• सम्भव भएसम्म झ्यालहरू खोलेि आफ्नो घिलाई िाम्रोसाँग हावादाि िाख्नुहोस्; ि 

• व्यक्तिगत ि वाताविणीय स्वच्छतामा सधैं ध्यान नदनुहोस्। साझा वसु्तहरू ि सुनवधाहरू (र्सै्त 

शौिालय) घिमा बािम्बाि ि प्रयोग पनछ सफा गनुजहोस् ि कीटाणुिनहत गनुजहोस् 

 


