(Nepali version)
StayHomeSafe योजना

योग्यता
रोग रोकथाम र नियन्त्रण नियमि (क्याप. 599A) अन्तगगत स्वास्थ्य निभागले अनििायग क्वारे न्टाइि आदे श जारी
गिे छ।


COVID-19 केसको िनजकका सम्पकगहरू र व्यक्तिहरूले 14-नदिको क्वारे न्टाइिबाट गुज्रिु पिे छ,
त्यसपनछ 7-नदिको आत्म-निगरािी अिनि र



COVID-19 केसको िनजकको सम्पकगको िनजकको सम्पकग (दोस्रो तह) र व्यक्तिहरू 4-नदि
क्वारे न्टाइिमा बस्नुपिेछ।

यनद व्यक्ति होम क्वारे न्टाइिको लानग उपयुि मानिन्छ। कसैले होम क्वारे न्टाइिबाट गुज्रि सक्छ नक छै ि भन्ने
नसद्धान्तहरू 

उपयुि बासस्थािमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र निचार गररिेछ। उदाहरणका लानग, प्रसारण भएको
शं कास्पद बसोबास गिे ठाउँ हरू, छु ट्टै िाशरूम/भान्साघर िभएको बसोबास गिे ठाउँ हरू,
उपनिभानजत इकाइहरू िा िेरै सािो क्षे त्रहरू उपयुि िभएको मानिन्छ।



अको व्यापक नसद्धान्त भिे को समाि जोक्तिम स्तर भएकाहरूलाई मात्र भौनतक समयमा एउटै स्थािमा
सीनमत गिुग पछग ।



व्यक्तिगत सम्पकगहरूको शारीररक अिस्थाहरू, आत्म-हे रचाह गिे क्षमता, अरूलाई हे रचाह आिश्यक
छ नक छै ि, गभाग िस्था क्तस्थनत, सह-नबरामीहरू, आनद।

सोधपु छ हटलाइन
महत्त्वपूणग सम्पकग जािकारीको लानग कृपया
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Important_Contact_Information.pdf मा जािु होस्।

बारम्बार सोधधने प्रश्नहरू
घरको बन्दीहरूको लाधि
1. होम क्वारे न्टाइन अवधधमा के िनुु पछु ?

o

कृपया दै निक दु ई पटक आफ्िो शरीरको तापक्रम मापि गिुग होस् र आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको
निगरािी गिुग होस्।

o

यस बीचमा, तपाईंले क्वारे न्टाइि अिनिको निनदग ष्ट नदिहरूमा आफैले याग नपड एक्तन्टजे ि टे स्ट
(RAT) गुजिुग पछग । कृपया परीक्षा िनतजा रे कडग गिग परीक्षा पढे पनछ तुरुन्तै फोटो क्तिच्नुहोस्।
14-नदि होम क्वारे न्टाइि मु निका व्यक्तिहरूका लानग, तपाईंले 12 नदिमा COVID-19
न्यू क्तिक एनसड परीक्षण गिगको लानग सामु दानयक परीक्षण केन्द्र (CTC) मा उपक्तस्थत हुि
आिश्यक छ। कृपया CTC मा नदि 12 परीक्षणको िनतजा सनहतको SMS सूचिाहरू
राख्िु होस्।

o

कृपया "घरको क्वारे न्टाइिको लानग मे नडकल निगरािी फारम" मा आफ्िो स्वास्थ्य निगरािी
जािकारी र परीक्षण पररणामहरू रे कडग गिुग होस्। कृपया स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्रका
कमग चारीहरूले अिुरोि गदाग परीक्षणको िनतजा र निनिित रूपमा पूरा गररएको मे नडकल
सभे लेन्स फारमलाई निरीक्षणको लानग राख्िु होस्।

2. यधि मैले होम क्वारे न्टाइन अवधधमा अस्वस्थ महसुस िरें भने मैले के िनुु पछु ?

o

होम क्वारे न्टाइिमा बसेका व्यक्तिहरूले दै निक दु ई पटक शरीरको तापक्रम िाप्ने र स्वास्थ्य
अिस्थाको अिु गमि गिुग पछग । यनद तपाईंलाई 38 नडग्री सेक्तियस िा मानथ ज्वरो आएको छ िा
सास फेिग गाह्रो हुिे , िड् कि लाग्ने िा छाती दु ख्नेलगायत अन्य गम्भीर लक्षणहरू दे िा परे को छ
भिे , तपाईंले COVID-19 संकुनचत गिुग भएको हुिसक्छ। आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको मूल्याङ्कि
र थप अस्पताल भिाग प्रबन्धका लानग कृपया " StayHomeSafe" योजिा हटलाइिमा सम्पकग
गिुग होस्। आपतकालीि अिस्थामा, कृपया 999 मा कल गिुगहोस्।

o

यसबाहे क, यनद RAT पररणाम सकारात्मक छ भिे , यो सम्भि छ नक तपाईं COVID-19
संकुनचत भएको हुि सक्छ। तपाईंले पररणाम ररपोटग गिग “StayHomeSafe” योजिा
हटलाइिमा सम्पकग गिुग पछग । तपाईलाई अस्पताल भिाग को लानग थप व्यिस्था गिग सनकन्छ।

3. होम क्वारे न्टाइनमा रहे का व्यक्तिहरूले िै धनक आवश्यकताहरू कसरी धमलाउँ छन् ?

o

होम क्वारे न्टाइि अन्तगगतका व्यक्तिहरूले आिारभू त दै निक आिश्यकताहरू र/िा िािाको
लानग आफ्िै प्रबन्ध गिग आिश्यक छ, जस्तै साथीहरू र आफन्तहरू क्वारे न्टाइिमा छै िि् िा
अिलाइि / टे नलफोि माफगत अडग र गिुग होस्। यनद तपाईं दै निक आिश्यकताहरू नमलाउि
सक्षम हुिु हुन्न भिे तपाईंले “StayHomeSafe” योजिा हटलाइिमा कल गिग सक्नुहुन्छ।

4. डे धलभरी वस्तुहरू (जस्तै खाना र अनलाइन खररिका सामानहरू) प्राप्त िनु का लाधि के
महत्त्वपू र्ु सावधानीहरू छन् ?

o

होम क्वारे न्टाइिमा रहे का व्यक्तिहरूलाई सम्पकगनिहीि भुिािी निनिहरू प्रयोग गिग सल्लाह
नदइन्छ। यी िस्तु हरू डे नलभर गिे व्यक्तिहरूले नतिीहरूलाई ढोकामा छोड् िुपछग (जस्तै ढोका
बानहर कुसी) र उिीहरूलाई संक्रमणको जोक्तिमलाई कम गिग घर नभत्र पस्न अिु मनत छै ि।
होम क्वारे न्टाइिमा रहे का व्यक्तिहरूसँग आमिे -सामिे सम्पकग गिग बाट पनि टाढा रहिु पछग ।

5. के होम क्वारे न्टाइनमा रहे का व्यक्तिहरूले सामान्य रूपमा फोहोर फाल्न सक्छन् ? घरे लु
फोहोरको धडस्पोजलका लाधि ध्यान धिनु पने कुनै बुँ िाहरू छन् ?

o

तपाईंलाई एउटै भु इँमा तोनकएको फोहोर सङ्कलि नबन्दु मा फोहोर फाल्िका लानग तपाईंको घर
छोड् िको लानग छोटकरीमा अिु मनत नदइन्छ यनद तपाईंसँग एकै नदिको RAT िनतजा
िकारात्मक छ र तपाईंले सम्पूणग प्रनक्रयाको क्रममा राम्रोसँग नफट गररएको सनजग कल मास्क
लगाउिु पछग ।

o

आफ्िो घर छोड् िु अनघ, तपाईंले फोहोरलाई राम्ररी बेिुग पछग , हातको सरसफाइ अभ्यास
गिुग पछग र घरबाट बानहर निस्कँदा तुरुन्तै ढोका बन्द गिुग पछग । तपाईं जनतसक्दो चाँ डो आफ्िो
घर फकगिु होस् र तुरुन्तै हात सरसफाइ अभ्यास गिुग होस्।

o

कनठिाइको अिस्थामा, कृपया “StayHomeSafe” योजिा हटलाइिमा कल गिुग होस्।

6. यधि मलाई मेरो इलेक्ट्रोधनक ररस्टब्यान्ड र “StayHomeSafe” मोबाइल एपमा मद्दत चाधहन्छ
भने त्यहाँ कुनै सहायता उपलब्ध िराइन्छ? म कसलाई सम्पकु िनु सक्छु ?

o

इले क्ट्रोनिक ररस्टब्यान्ड र "StayHomeSafe" मोबाइल एपसँग सम्बक्तन्धत सोिपुछको लानग,
कृपया सरकारी मु ख्य सूचिा अनिकारी (OGCIO) हटलाइि 5394 3150 को कायाग लयमा
सम्पकग गिुग होस्, shs@ogcio.gov.hkमा इमे ल पठाउिु होस् िा आफ्िो िाम र सम्पकग िम्बर
पठाउिु होस्। 5394 3388 मा एसएमएस सन्दे श िा व्हाट् सएप हे ल्पलाइि 9617 1823 प्रयोग
गिुग होस्।

7. होम क्वारे न्टाइनमा रहे का व्यक्तिहरूलाई संक्रमर् धनयन्त्रर् सल्लाह के छ?

o

अन्य कुिै पनि व्यक्ति(हरू) क्वारे न्टाइिको स्थािमा प्रिेश गिुग हुँ दैि (जस्तै साथीभाइ िा
आफन्तहरू सँगै िबस्नेहरू)

o

फोहोर फाल्िे , स्वाब नलिको लानग सामु दानयक परीक्षण केन्द्रहरूमा जािे िा स्वास्थ्य निभाग
(DH) द्वारा सहमनत अिु सार अन्य कुिै पनि गनतनिनिहरूको लानग बाहे क सम्पू णग क्वारे न्टाइि
अिनिभर क्वारे न्टाइिको ठाउँ मा बस्नुहोस्

o

मानथ उक्तल्लक्तित गनतनिनिहरू बाहे क क्वारे न्टाइि अिनिमा फ्ल्याटको ढोका बन्द राख्िु होस्।

o

बारम्बार हातको सरसफाइ गिुग होस् र िोकीको तररका हे िुगहोस्

o

सम्भि भएसम्म झ्यालहरू िुल्ला रािेर ठाउँ लाई राम्रोसँग हािामा राख्िु होस्

o

घरको िातािरणलाई दै निक 1 मा 99 पातलो घरे लु ब्लीच (990 नमलीलीटर पािीमा 5.25%
सोनडयम हाइपोिोराइट भएको 10 नमलीलीटर ब्लीच नमसाएर), 15 दे क्ति 30 नमिे टसम्म
छोड् िुहोस्, र त्यसपनछ पािीले कुल्ला गिुग होस्। िातु सतह को लागी, 70% अल्कोहलसँग
कीटाणुरनहत हो

o

यनद स्थािहरू श्वासप्रश्वासको स्राि, बान्ता िा मलमूत्रबाट दू नित छि् भिे, दृश्य पदाथग सफा गिग
कडा रूपमा शोिक नडस्पोजेबल तौनलया प्रयोग गिुग होस्। त्यसपनछ सतह र नछमे की क्षे त्रलाई
कीटाणुिाशकले कीटाणुरनहत गिुग होस्। गैर-िातु सतहहरूका लानग, 49 पातलो घरे लु ब्लीचमा
1 (10 नमलीलीटर घरे लु ब्लीचको नमश्रणमा 5.25% हाइपोिोराइट घोल 490 नमलीलीटर
पािीको साथ) द्वारा कीटाणुरनहत गिुग होस्, 15 दे क्ति 30 नमिेटसम्म छोड् िुहोस् , र त्यसपनछ
पािीले कुल्ला गिुग होस्। िातु सतह को लागी, 70% अल्कोहल सँग कीटाणुरनहत हो

o

फ्लस गिुग अनघ शौचालयको ढक्कि तल राख्िु होस्

o

शौचालय गएपनछ साबुि र पािीले हात िुिुहोस्

o

हप्तामा एक पटक प्रत्येक फ्लोर डरेि आउटले टमा लगभग आिा नलटर पािी िन्याउिु होस्

o

श्वासप्रश्वासको लक्षण दे िा परे को घरको सदस्यको लानग, उसले राम्रोसँग नफट गररएको
सनजग कल मास्क लगाउिु पछग , र होम अफेयसग नडपाटग मेन्ट (HAD) लाई समनपगत हटलाइि
माफगत सूनचत गिुग पछग जु ि सकेसम्म चाँ डो चौबीसै घण्टा सञ्चालि हुन्छ

o

डे नलभरी प्राप्त गिग ढोका िोल्दा िा सोही नदिको िे गेनटभ याग नपड एक्तन्टजे ि टे स्ट (RAT) पनछ
फोहोर फाल्ि फ्ल्याट छोड् दा राम्रोसँग नफट गररएको सनजगकल मास्क लगाउिु होस्।

