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एसोडसएसनद्वारा घरमै COVID-19 भएका बालबाडलका र ककशोरककशोरीहरूको हेरचाह
सम्बन्धी संयक्त
ु डसफाट्ररशहरू
COVID-19 प्रसारणको मार्ि र इन्सयुबेशन अवडध
नोवेल कोरोना भाइरस यािल ससंर्ानका थोपा र सम्पकि माफि त फै लन ससछ । SARS-CoV2 को
ओडमक्रोन भेट्ररयन्ट स्ट्िेनको प्रसारण दर धेरै उच्च छ । नोवेल कोरोना भाइरसको सम्पकि मा आएको 2
देडि 14 कदनपडछ लक्षणहरू देिा पछिन् ।
COVID-19 को लक्षणहरू
नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरुमा ज्वरो, िोकी, नाकबाट ससंर्ान बग्ने, घााँटी दुख्न,े
डचसो लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, पिाला लाग्ने, अस्ट्वस्ट्थता र टाउको दुख्ने पदिछन् ।
भाइरसले र्म्भीर श्वासप्रश्वासको संक्रमण डनम््याउन ससछ जसले र्दाि सास फे नि र्ाह्रो हुन्छ ।
वैज्ञाडनक प्रमाणहरूले देिाएको छ कक ओडमक्रोन डनडित भौडतक वातावरणमा वायुमार्िबाट
प्रसाट्ररत हुन ससछ । ओडमक्रोनबाट संक्रडमत डबरामीमा ससंर्ान बग्ने, हाछ्ुाँ आउने, घााँटी दुख्ने,
टाउको दुख्ने र अस्ट्वस्ट्थता बढी हुने र्रेको पाइएको छ ।
हालको वैज्ञाडनक ज्ञानको आधारमा, एक पटक कोरोना भाइरसबाट संक्रडमत भइसके का र्म्भीर
डबरामी हुने कमजोर समूहहरू वृद्ध, दीघिकालीन रोर्बाट पीडित र जन्मजात वा पडछ प्राप्त
इम्युनोिेकफडशयन्सी भएका व्यडक्तहरू हुन्। ओडमक्रोनबाट संक्रडमत बालबाडलका र
ककशोरककशोरीहरूमा घातक घटनाहरू ट्ररपोटि र्ट्ररएका छन् ।
घरमै COVID-19 भएका बालबाडलका र ककशोरककशोरीहरूको हेरचाह सम्बन्धमा डसफाट्ररसहरू:
1. संक्रमणको लक्षण(हरू) को शुरुवात:
 अडभभावक / हेरचाहकतािले बच्चामा संक्रमणको लक्षण(हरू) देडिन थालेको डमडत र समय
रे किि र्नुि आवश्यक छ ।
2. डनयडमत अवलोकन:
 बच्चाको शरीरको तापक्रम डनर्रानी र्नुिहोस् ।
 िान िाएको मात्रा र डपसाब र कदसा र्रेको संख्या रे किि र्नुिहोस् ।
 कु नै पडन नयााँ लक्षणहरू जस्ट्तै: िोकी, नाकबाट ससंर्ान बग्ने, घााँटी दुख्ने र बान्ताको बारे मा
सचेत रहनुहोस् ।
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बच्चाको अवस्ट्था डबग्राँदै र्एको संकेत र्ने कु नै पडन लक्षणहरू, जस्ट्तै: भ्रम हुने, अनुहारको
रं र् उिेको वा सास फे नि र्ाह्रो हुने जस्ट्ता कु रामा उच्च सतकि रहनुहोस् ।

3. शरीरको तापक्रम मापन र रेकिि र्नुह
ि ोस्
(शरीरको सामान्य तापक्रम 36.5 – 37.5 डिग्री सेडससयस हुन्छ)
 कानबाट नाडपने (टाइम्पेडनक) थमोडमटर प्रयोर् र्नुह
ि ोस् र प्र्येक चार घण्टामा बच्चाको
तापक्रम रे किि र्नुिहोस् ।
 तापक्रम मापनको रूपमा डनधारमा हात रािेर महसुस र्नुि अ्यन्तै र्लत र अडवश्वसनीय
हुन्छ ।
 अडभभावक / हेरचाहकतािले बच्चालाई ज्वरो, टाउको दुिाई र घााँटी दुिाई कम र्नि
प्याराडसटामोल प्रयोर् र्नि ससछन् ।
4. िाना र तरल पदाथि सेवन
 धेरै ताजा सार्सब्जी र फलफू ल िाएर, धेरै पानी डपउने र डनयडमत व्यायाम र्रे र स्ट्वस्ट्थ
जीवनशैली कायम र्नुिहोस् । पयािप्त आराम र्नुिहोस र सुत्नह
ु ोस् । यी सबैले कोरोना भाइरस
डवरुद्ध लड्न शरीरको प्रडतरोधा्मक क्षमता बढाउन ससछ ।
5. बालबाडलकाको व्यडक्तर्त स्ट्वच्छता
 घरमै बस्नको लाडर् स्ट्वास्ट््य सुरक्षा के न्रका डनदेशनहरू पालना र्नुह
ि ोस् । अडभभावक /
हेरचाहकताि र बच्चा पट्ररवारका अन्य सदस्ट्यहरूबाट टाढा रहनुपछि । सम्भव भएसम्म,
आमाबाबु / हेरचाहकताि र बच्चा एउटै कोठामा बस्ने र िाना िाने तर पट्ररवारका अन्य
सदस्ट्यहरूसाँर् सम्पकि र्नुि हुदैन ।
 अडभभावक / हेरचाहकतािले सर्जिकल मास्ट्क लर्ाउनु पछि र बच्चालाई क्रस-संक्रमणको
सम्भावना कम र्नि उपयुक्त आकारको मास्ट्क लर्ाउन मद्दत र्नुिपछि । मास्ट्कले मुि र नाक
दुवै छोप्नु पछि । प्रयोर् र्ट्ररसके पडछ, सर्जिकल मास्ट्कहरू फोसि र्रे र ढाककएको फोहोरको
डबनमा फासनु पछि । यसरी फाडलसके पडछ दुबै हात राम्ररी सफा र्नि नडबसिनुहोस् ।
 बच्चालाई व्यडक्तर्त सरसफाइमा ध्यान कदन र बारम्बार हात धुन डसकाउनुहोस् । िाना
िानु अडघ र पडछ, शौचालय प्रयोर् र्ट्ररसके पडछ वा फोहोर वस्ट्तु छोएपडछ दुबै हात
साबुन र पानीले कडम्तमा 20 सेकेन्िसम्म धुनुहोस् । औंला र नािी पडन सफा र्नि
नडबसिनह
ु ोस् ।
 यकद हात धुने वातावरण नभएमा र हातहरू फोहोर देखिाँदन
ै न् भने, अडभभावक /
हेरचाहकताि र बच्चाले 70-80% असकोहल-बेस्ट्ि ह्यान्ि सेडनटाइजर प्रयोर् र्रे र हात सफा
र्नुिपछि ।
 राम्ररी हात धुनुअडघ आाँिा, नाक र मुि नछु नुहोस् ।
 सम्भव भएमा बच्चाको लाडर् तोककएको शौचालय/बाथरुमको व्यवस्ट्था र्नुिहोस् । यकद
बच्चाको लाडर् तोककएको शौचालय/बाथरुम छैन भने, पट्ररवारका अन्य सदस्ट्यहरूले
प्रयोर्मा नभएको बेला आफ्नो तौडलया र व्यडक्तर्त सरसफाइका वस्ट्तुहरू बाथरूममा
राख्नु हुाँदन
ै । बच्चालाई फ्लस र्नुिअडघ शौचालय छोप्न र शौचालय प्रयोर् र्रे पडछ आफ्नो
हात राम्ररी धुन पडन डसकाउनुपछि ।
 बच्चाले प्रयोर् र्ने शौचालयहरू डनयडमत रूपमा 1:49 अनुपातले डमडसएको घरे लु ब्लीचले
सफा र्नुिपछि ।
 बच्चालाई िोसदा वा हाछ्ुाँ र्दाि ट्रटस्ट्यु पेपरले आफ्नो मुि र नाक छोप्न डसकाउनुहोस्, र
्यसपडछ उसको हात राम्ररी सफा र्रे र ट्रटस्ट्युलाई ढाककएको फोहोरको डबनमा फासनुहोस्
।
6. घरको सरसफाइ
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घरमा राम्रो वायुसंचार कायम र्नुिहोस् । थप झ्यालहरू िोसनुहोस् ककनभने राम्रो
वायुसंचारले प्रभावकारी रूपमा भाइरसलाई हावाको प्रवाहमा लैजान ससछ । HEPA
कफसटर भाइरसलाई कफसटर र्नि उपयोर्ी रहेको छ ।
बच्चासाँर् व्यडक्तर्त कटलरी, डपउने डर्लाश, माउथवाश कप, टूथब्रस र तौडलया हुनुपछि ।
COVID-19 संक्रमण भएका बालबाडलकाहरूले अन्य बालबाडलका वा वयस्ट्कहरूसाँर्
व्यडक्तर्त वस्ट्तुहरू साझा र्नुि हुाँदन
ै ।
आफ्नो घर दैडनक 1:99 अनुपातले डमडसएको घरे लु ब्लीचले सफा र्नुह
ि ोस् ।
बच्चाका िेलौनाहरू हरेक कदन राम्ररी सफा र्नि 1:49 अनुपातले डमडसएको घरे लु ब्लीच
प्रयोर् र्नुिहोस् । हाछ्ुाँ र्दाि वा िोसदा बच्चाको स्रावबाट दूडित वस्ट्तुहरूलाई 1:49
अनुपातले डमडसएको घरे लु ब्लीचले कीटाणुरडहत र्नुिपछि ।
भाइरसको फै लावट रोक्नको लाडर् U-आकारको नालीमा डनयडमत रूपमा पानीले भट्ररएको
सुडनडित र्नुह
ि ोस् ।

7. यकद बच्चाको COVID-19 यािडपि एडन्टजेन परीक्षण पोजेट्रटब छ भने, स्ट्वास्ट््य सुरक्षा के न्रको
कदशाडनदेश अनुसार डनदान पुडि र्नि थप पुडिकरण परीक्षण (डिप थ्रोट साडलभा टेस्ट्ट)
आवश्यक छ । पट्ररवारका सदस्ट्यहरूले बच्चाको लाडर् नमूना बोतल सङ्कलन र्री डवश्लेिणको
लाडर् कफताि र्रे र घााँटीको डभत्रको यािल परीक्षणको व्यवस्ट्था र्नि मद्दत र्नुिपछि ।
 आमाबाबु / हेरचाहकतािले सबै चरणहरू पूरा र्नि र प्रयोर् र्ट्ररएको परीक्षण ककटलाई
ढाककएको फोहोर डबनमा ठीकसाँर् फासन COVID-19 यािडपि एडन्टजेन परीक्षण ककटमा
कदइएका डनदेशनहरू पालना र्नुिपछि ।
8. COVID-19 को प्राकृ डतक अपेक्षाहरु
 अडभभावक / हेरचाहकताि धैयि रहनु पछि ककनकक COVID-19 बाट संक्रडमत अडधकांश
बच्चाहरू अन्ततः डनको हुनेछन् । धेरैजसो संक्रडमत बालबाडलकालाई एडन्टभाइरल
औिडधको ससलाह कदन आवश्यक पदैन । ज्वरो लर्भर् 2 देडि 3 कदन सम्म रहन्छ र अन्य
लक्षणहरू सामान्यतया एक हप्ता डभत्र कम हुनेछ ।
 अस्ट्पताल भनाि वा सामुदाडयक आइसोलेसन सुडवधामा स्ट्थानान्तरण र्ने प्रबन्ध र्नि
सम्बडन्धत पक्षहरूलाई धैयिपूविक पििनुहोस् ।

9. त्काल डचकक्सा सहायता चाडहने चेतावनी संकेतहरू के हुन्?
 बच्चालाई सास फे नि र्ाह्रो हुने, ओठ डनलो हुने, छाती दुख्न,े मुटुको धड्कन तीव्र
हुने, चेतनामा अचानक पट्ररवतिन वा भ्रम हुने, लर्ातार उच्च ज्वरो, आघात, वा
िाना कम िाने भएमा अस्ट्पतालमा एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै बोलाउनुहोस् ।
14th फे ब्रुअरी 2022
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