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

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
कारक तत्व

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) ले डिसेम्बर 2019 दे खि वुहान, हुबेई प्रान्तमा भएको भाइरल
डनमोडनया प्रकरणहरूको समूहलाई जनाउँ दछ। मुख्यभू डम स्वास्थ्य अडिकारीहरु द्वारा गररएको अनुसन्धान
अनुसार, एक नडबन कोरोनाभाइरस कारक एजेन्ट को रूप मा पाइएको छ।

क्लिननकल लक्षणहरू

मुख्यभूडम स्वास्थ्य अडिकारीहरूले डदएको जानकारी अनुसार, यसका लक्षणहरूमा ज्वरो आउने ,
अस्वस्थता महसुस हुने , सु ख्खा िोकी लाग्ने र श्वास फेनन गाह्रो हुने पदन छन् । केही केसहरू गम्भीर
अवस्थामा डथए । वृद्ध उमेरका व्यखिहरू वा अन्तडननडहत रोग भएका व्यखिहरू डवग्रदो गम्भीर अवस्थाको
उच्च जोखिममा हुन्छन् ।

सने माध्यम र उष्मायन (इन्क्युबेसन) अवनि

प्रसारणको मुख्य डबडि श्वासप्रश्वासको थोपा हो , भाइरस प्रतक्ष्य सम्पकनमाफनत पडन सनन सक्छ । प्रायले
गरे को अनुमान अरुसार (COVID-19) को अवडि 1 दे खि 14 डदन सम्म हुन्छ, र सामान्यरुपा 5 डदनको
हुन्छ ।

व्यवस्थापन

मुख्य उपचार भनेको साथ र सहयोग हो ।

रोकथाम

हाल यस सङ्क्रामक रोगको लाडग कुनै िोप छै न ।

स्वास्थ्य सल्लाह

जनताका सदस्यहरुलाई कम बाडहर जान, सामाडजक गडतडबडिलाई कम गनन जस्तै संगै िाना िानको लाडग
भेला नहुन,वा अन्य सम्जाडकक जमघट नगनन र सकेसम्म उडचत सामाडजक दु री कायम गनन आग्रह गररन्छ
।
समुदायमा रोगको फैलावटको संरमण र रोकथामको डबरूद्ध व्यखिगत सुरक्षाको लाडग सँिै व्यखिगत र
वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्नु डनतान्त आवस्सक छ:


सडजनकल मास्कले डबरामीहरुबाट श्वासप्रश्वासको भाइरस सननबाट रोक्दछ । जो व्यखि लाक्षडणक छन्
(हल्का लक्षणहरू भए पडन) सडजनकल मास्क लगाउन आवश्यक पदन छ ।



सावनजडनक यातायात डलने बेला वा भीि ठाँ उमा रहँ दा शल्यडरया मास्क लगाउनुहोस्। मास्क लगाउनु
अडघ र पडछ हटाउनु अडघ हातको स्वच्छता सडहत राम्रोसँग मास्क लगाउनु महत्त्वपूणन छ;



अक्सर हातको स्वच्छता प्रदशनन गनुनहोस् , डवशेष गरी आफ्नो मुि, नाक वा आँ िा छु नु अडघ; िानु
भन्दा पडहले शौचालय प्रयोग गररसकेपडछ; सावनजडनक प्रडतष्ठानहरु छोए जस्तै ह्यान्ड्रेल्स वा ढोका नब्ज;
वा जब हात िान्की वा छींडकए पडछ श्वसन स्राव द्वारा दू डषत हुन्छन् ;



छींक लाग्दा वा िोक्दा डटसु पेपरले तपाईंको मुि र नाक छोप्नु होस् । फोहोर डटशूहरूलाई ढकनी
गररएको फोहोर डबनमा डनकाल्नुहोस् , त्यसपडछ हातहरू राम्ररी िुनुहोस् ;



तरल साबुन र पानीले हात िुनुहोस् , र कखिमा 20 से केन्ड्को लाडग रगि् नुहोस्। त्यसपडछ पानी संग
कुल्ला गनुनहोस अडन एक प्रयोज्य तौडलयाको सहायताले सुख्खा बनाउनुहोस । जब हातहरू सफा
हुन्छन्, पाडनको िारालाई पु न नछु नुहोस (उदाहरणका लाडग, कागजको तौडलयाको प्रयोग गरी
नललाई बन्द गनुन अडघ यसलाई लपेट्नुहोस् )। यडद हात िुने सुडविा उपलब्ध छै न, वा जब हात
सोइलॆि छै न भने , 70 दे खि 80% अल्कोहोल सं ग हात रगि् नु हात स्वच्छताको एक प्रभावी
डवकल्प हुन सक्छ;



िरेनेज पाइपहरू ठीकसँग राख्नुहोस् र डनयडमत रूपमा (हप्तामा एक पटक) वातावरणीय सरसफाई
सुडनडित गनन प्रत्येक नाली आउटलेट (यू -टर ् याप्स) मा आिा डलटर पानी िसाल्नुहोस् ;



यडद प्रयोगमा छै नन् भने , भु इँमा रहे का सबै िरेन आउटलेटहरुलाई छोप्नु होस;



शौचालय प्रयोग गररसकेपडछ जीवाणुहरू फैलाउनबाट जोडगन फ्लश हुनुभन्दा अडघ शौचालयको
आवरण तल राख्नुहोस् ; र



जब श्वासप्रश्वासको लक्षणहरू हुन्छन् , शल्यडरयाको मास्क लगाउँ नुहोस् , कामबाट टाढा रहनुहोस् वा
स्कूलमा कक्षाकोठामा भाग डलनुहोस् , भीिभाि भएको ठाउँ मा नजानुहोस् र तुरुन्तै डचडकत्सकीय
सल्लाह डलनुहोस्।

यात्राकालानग सल्लाह
हं गकंग बाडहर गैर जरूरी यात्राबाट जोडगन जनताका सदस्यहरुलाई हाडदन क अनु रोि छ। यडद हं गकंग बाडहरका
दे शहरू / क्षेत्रहरूमा यात्रा गनन अपररहायन छ भने , हं गकंग फडकनएको 14 डदन सम्म कृपया शल्यडचडकत्सा मास्क
लगाउनु होला । जनताले तलको स्वास्थ्य सल्लाहलाई ध्यान डदनु पदन छ:



(COVID-19) भाइरसको सडरय समुदाय टर ान्सडमशनको साथ दे शहरू / क्षेत्रहरूमा यात्रा गदान ,
जनताले ज्वरो वा श्वासप्रश्वासका लक्षणहरू भएका व्यखिहरूसँग नडजकको सम्पकनबाट टाढा रहनु
पछन । यडद डतनीहरूसँग सम्पकनमा आउन अपररहायन छ भने , र हं गकंगबाट फकेको 14 डदन सम्म
डचडकत्सा मास्क लगाउनुहोस ।;



अस्पतालहरू नजानुहोस । यडद कुनै अस्पताल जानु पने भएमा एक शल्यडरया मास्क प्रयोग गनुनहोस
र व्यखिगत सरसफाइमा डबसेष ध्यान डदनुहोस ।



जनावरहरू (िेल सडहत), कुिुरा / चराहरू वा डतनीहरूको डवष्ठालाई नछु नुहोस् ।



डभजेको बजार, प्रत्यक्ष कुिुरा बजार वा फामनहरू नजानुहोस ।



तीव्र श्वासप्रश्वासको संरमणको लक्षण भएका डबरामीहरूसँग नडजकको सम्पकन नगनुनहोस ।



डसकारको मासु निानुहोस र िाद्यान्न पररसर सफा र स्वोच्छ राख्नुहोस ।



खाद्य सुरक्षा र सरसफाइ नियमहरूको पालिा गिुुहोस् जस्तै कच्चा वा कम पकाएको पशुजन्य
उत्पादिहरू िखािुहोस, जस्तै दू ध, अण्डा र मासु , वा जिावरको स्राव, मलमूत्र (जस्तै मूत्र) वा दू नित
उत्पादिहरूद्वारा दू नित हुि सक्ने खाद्य पदार्ुहरू, जबसम्म नतिीहरू ठीक तररकाले पकाइएको,
धोइएको वा खुलीएको हुदै ि ।



यडद हं गकंगबाट बाडहर अस्वस्थ महसुस गरे मा डबशेषगरर ज्वरो वा िोकीको अनु भव भएमा, एक
शल्यडचडकत्सा मास्कको प्रयोग गनुनहोस, होटे लका स्टाफलाई सूडचत गराउनुहोस वा भ्रमण एस्कॉटन
गनुनहोस् र एकैचोडट डचडकत्सा सल्लाह डलनुहोस् ।



हं गकंगबाट फडकनएपडछ, ज्वरो वा अन्य लक्षणहरू अनुभव गरररहे को छ भने तुरुन्तै िाक्टरको सल्लाह
डलनुहोस् , िाक्टरलाई हालसालै भएको कुनै पडन यात्राको इडतहास र जनावरहरूमा हुने कुनै असरको
बारे मा बताउन पहल गनुनहोस् , र मास्क लगाएर रोगको फैलावट रोक्नुहोस ।
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