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तपाईंलाई COVID-19 लक्षणहरू देखिएका छन ्तर COVID-19 

ले ननदान गररएका कसैसँग नजिकको सम्पकक मा पननकभएको छैन 

भने के गन े

अप्रिल 27, 2021 का परिवर्तनहरूको सािंश 

• CDC भाषासँग सम्बद्ध अद्यावधिक गरिएका मास्कका आवश्यकताहरू।  

• CDC(सीडीसी) ससफारिसहरूको पङ्क्तिबद्धिामा मास्क ि फेस कभरिङ फफट ि सामग्रीको लागि 

अद्यावगधक िरिएको भाषा। 
• COVID-19 ले अनाविृ भएको हुन सतन ेपूर्ण रूपमा खोप लिाएका व्य्तिका लागि तवािेन्टाइनसम्बन्धी 

ससफारिसहरू थपपयो। 
• खोप लिाएका व्य्तिका लागि नयााँ जानकािी थपपयो। 

मलाई COVID-19 हनन सक्छ? 

साधािर् लक्षर्हरू (अङ्कग्रेजी) ज्विो आउने, खोकी लाग्ने ि श्वास फेनणमा समस्या हुने हुन।् अन्य लक्षर्हरूमा गिसो 
लाग्ने, माांसपेशी दखु्न,े टाउको दखु्न,े घााँटी दखु्न,े थकाइ लाग्ने, नाक बन्द हुने, नाकबाट ससाँिान बग्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्िा 
हुने, पखाला लाग्ने, स्वाद वा िन्धमा नयााँ फकससमको कमी हुने समस्याहरू पनण सतछन।्  
मैले COVID-19 को परीक्षण गराउननपछक? 

पछण। िपाईंलाई COVID-19 का लक्षर्हरू देखखएका छन ्वा िपाईं COVID-19 पु्टट भएको कसैसाँि अनाविृ हुनुभएको 
छ भने, पिीक्षर्को लागि आफ्नो स्वास््य स्याहाि प्रदायकलाई सम्पकण  िनुणहोस।्  
कसैसँग चिककत्सक वा स्वास््य स्याहार प्रदायक नभएमा: धेिैजसो स्थानहरूमा आप्रवासन ्स्थतिलाई ध्यान नददई 

तनिःशुल्क वा कम शुल्कमा पिीक्षर् िछणन।् Department of Health(स्वास््य पवभाि) को पिीक्षर्मा बािम्बाि सोगधन े

प्रश्न (अङ्कग्रेजी) हेनुणहोस ्वा WA िाज्यको COVID-19 जानकािी हटलाइन (अङ्कग्रेजी) मा फोन िनुणहोस।् 
िनस्वास््य अन्तवाकताकमा सामेल हनननहोस ्

िपाईंको COVID-19 को पिीक्षर् पोजेदटभ भएमा, जनस्वास््यको कोही व्य्तिले िपाईंलाई सामान्यिया फोनमाफण ि 

सम्पकण  िनेछन।् अन्िवाणिाणकिाणल ेिपाईंलाई के िने ि कस्िो खालको सहायिा उपलब्ध हुन्छ भन्ने बािेमा बुझाउन मद्दि 

िनेछन।् उनीहरूल ेिपाईं हाल ैन्जकको सम्पकण मा आउनुभएको मातनसहरूको नाम ि सम्पकण  जानकािी सोध्नेछन।् 
उनीहरूल ेउहााँहरू अनाविृ भएको हुन सतछ भनी उहााँहरूलाई थाहा ददन यो जानकािी अनुिोध िछणन।् उनीहरूल े

न्जकका सम्पकण हरूलाई सम्पकण  िदाण िपाईंको नाम साझा िनेछैनन।्  
मैले मेरो बिमारी मेरो पररवार र समनदायका अन्य माननसहरूलाई फैलाउनिाट रोक्न के गननकपछक? 

• चिककत्सा स्याहार प्राप्त गदाक िाहेक घरमा िस्ननहोस।्  
o काम, पवद्यालय वा सावणजतनक क्षते्रहरूमा नजानुहोस।् सावणजतनक यािायाि, ट्यातसीहरू वा िाइड 

शेयरिङ प्रयोि निनुणहोस ्। अरूलाई आफ्नो फकनमेल िनण वा ग्रोसिी डेसलभिी सेवा प्रयोि िनण अनुिोध 

िनुणहोस।् 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o िपाईं स्वास््य स्याहाि प्रदायककहााँ जानुअतघ फोन ििेि तिनीहरूलाई िपाईंलाई COVID-19 लािेको छ 

वा COVID-19 लािेको छ भनी अन्दाज लिाइएको छ भनी बिाउनुहोस।् िपाईं भवनमा प्रवेश िनुणअतघ 

फेस कभरिङ लिाउनुहोस।् यी ििर्हरूले कायाणलय वा प्रिीक्षालयमा मातनसहरूलाई बबिामी हुनबाट 

टाढा िाख्न मद्दि िनेछन।् 
• तपाईंको घरमा आफूलाई अन्य माननस र िनावरहरूिाट अलग गननकहोस।्  

o सम्भव भएसम्म, पवसशटट कोठामा बस्नुहोस ्ि अन्य मातनसहरूबाट टाढा िहनुहोस।्  
o उपलब्ध भएमा अलि बाथरूमको प्रयोि िनुणहोस।् 
o फेस कभररङ लगाउननहोस ्(अङ्कग्रेजी) िपाईं अन्य मातनसहरूको वरिपरि हुाँदा। िपाईंले फेस कभरिङ 

लिाउन सतनुहुन्न भने, अन्य मातनसहरू िपाईंको कोठामा आउाँदा उहााँहरूल ेफेस कभरिङ 

लिाउनुपछण।  
o फेस कभरिङ भनेको िपाईंको मुख ि नाकलाई पूर्ण रूपमा छोप्न ेि िपाईंको अनुहािका साइडहरूमा ि 

गिउाँडो मुतन सुिक्षक्षि िरिकाल ेफफट हुने कुनै पतन कुिा हो।  यो िपाईंको टाउको वरिपरि वा िपाईंका 
कानहरूको पछाडड पुग्ने टाइ वा स््यापहरू िाखेि कससलो िरिकाल ेबुनेको कपडाका दईु वा थप 

िहबाट बनेको हुनुपछण। लामो कपडा भएको फेस सशल्ड पवकासात्मक, व्यवहािात्मक वा गिफकत्सा 
अवस्थाहरू भएका मातनसहरूल ेकपडाको फेस कभरिङ लिाउन नपने ििी प्रयोि िनण सतनुहुन्छ। फेस 

सशल्डहरू बालस्याहाि, ददवा सशपवि ि K-12 सेदटङहरूमा भएका बालबासलकाहरूल ेपतन प्रयोि िनण 
सतछन।् कायणस्थलमा, मास्क वा िे्स्पिेटिहरू कपडाका फेस कभरिङहरूभन्दा थप सुिक्षात्मक हुने 

भएकाल ेतिनीहरू ल्याउन आवश्यक पनण सतछ।  o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, िोि तनयन्त्रर् िथा िोकथाम केन्र) को 
मािणतनदेशनले COVID-19 को फैलाव प्रभावकािी रूपमा कम िनण मास्क फफदटङ सुधानणको लागि 

िर्नीतिहरू ससफारिस िछण  (अङ्कग्रेजी)। यी िर्नीतिहरूमा गिफकत्सा पवगधको मास्कमागथ कपडाको 
मास्क लिाउने, गिफकत्सा पवगधको मास्कका इयि लुपहरू िााँठो पाने, मास्क फफट ििाउने कुिा प्रयोि 

िने वा मास्कमागथ नाइलन कभरिङ प्रयोि िने कुिाहरू पछणन।् यसका साथै, Department of Health 

(DOH, स्वास््य पवभाि) ले सास तन्स्कने भल्भ वा भेन्ट भएका मास्कहरू वा एउटा िहका रूमाल ि 

पट्टीहरू प्रयोि िनण ससफारिस िदैन। (सास तन्स्कने भल्भहरू भएका िे्स्पिेटिहरू DOH ि श्रम ि 

उद्योिहरु (अङ्कग्रेजी) द्वािा प्रकाशन िरिएको मािणतनदेशन अनुसाि प्रयोि िदाण केही हुाँदैन।)  o खोप, भौतिक दिूी कायम िाख्न,े हाि सफा िने ि आइसोलेसन ि तवािेन्टाइन जस्िा प्रभावकािी 
जनस्वास््य उपायहरूको तनिन्िि कायाणन्वयनसाँि सांयो्जि सबै सावणजतनक सेदटङहरूमा मास्क 

लिाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  
o बबिामी हुाँदा घिपालुवा जनावि ि अन्य जनाविहरूसाँिको सम्पकण  िोतनुहोस।् सम्भव हुाँदा, िपाईंको 

जनाविहरूको लागि स्याहाि िने िपाईंको घिको अरू सदस्य हुनुहन्छ। िपाईंल ेआफ्नो घिपालुवा 
जनाविको स्याहाि िनुणपिेमा, िपाईं घिपालुवा जनाविहरूसाँि अन्ििफिया िनुण अतघ ि ििेपतछ आफ्नो 
हािहरू धुनुहोस ्ि सम्भव भएसम्म अनुहाि छोपपने मास्क लिाउनुहोस।् थप जानकािीका लागि COVID-

19 ि जनाविहरू (अङ्कग्रेजी) हेनुणहोस।् 
o भााँडा, पानी पपउने गिलास, कप, भाडाहरू, टावेल वा बबस्ििा सदहि व्य्तििि सामग्रीहरू व्य्ति वा 

घिपालुवा जनाविहरूसाँि साझा निनुणहोस।्  
• मास्कको प्रयोि ििेको भएिापतन सबै समयमा अन्य व्य्तिहरूबाट 6 कफटको भौनतक दनरी कायम 

गननकहोस।् 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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• आफ्ना हातहरू िारम्िार सफा गननकहोस।् कम्िीमा 20 सेकेण्डसम्म साबुन ि पानील ेहािहरू धुनुहोस।् 
यदद साबुन ि पानी उपलब्ध नभएमा, क्म्िमा 60% अल्कोहल भएको अल्कोहल-आधारिि ह्यान्ड 

स्यातनटाइजि प्रयोि िनुणहोस।् नधोएका हािहरूल ेआफ्नो अनुहािमा नछुनुहोस।् 
• िोक्दा र हाजछछउँ गदाक टटस्यनहरूले छोप्ननहोस।् प्रयोि िरिएको दटस्युहरू फाल्नुहोस ्ि त्यसपतछ आफ्नो 

हािहरू धुनुहोस।् 
• टेबलटप, ढोकाका ितुकल, बाथरूम फफतसि, शौिालय, फोन, कुञ्जीपाटी, ट्याब्लटे ि बेडसाइड टेबलहरू 

सदहि िारम्िार छोइने सतहहरू सफा गननकहोस।् घिायसी सफाइ स्प्र ेवा वाइप प्रयोि िनुणहोस ्ि लेबुलमा 
भएका तनदेशनहरू पालना िनुणहोस।् 

आफ्ना लक्षणहरूको ननगरानी गननकहोस ्

िपाईंको लक्षर्हरू खिाब भएमा सदह िरिकाल ेगिफकत्सा मद्दि प्राप्ि िनुणहोस।् िपाईंल ेस्याहाि प्राप्ि िनुण अतघ, 

आफ्नो स्वास््य स्याहाि प्रदायकलाई फोन िनुणहोस ्ि िपाईंलाई COVID-19 देखखएको छ भन्ने कुिा बिाउनुहोस।् प्रिीक्षा 
कोठा ि जााँि कोठाहरूमा अन्य मातनसलाई फकटार्ुहरू फैलनबाट िोतन िपाईं स्वास््य स्याहाि सुपवधामा प्रवेश 

िनुणअतघ अनुहाि छोपपने लिाउनुहोस।्  
िपाईंलाई गिफकत्सा आपि पिेमा ि 911मा सम्पकण  िनण आवश्यक भएमा, िपाईंलाई COVID-19 देखखएको छ भन्ने कुिा 
डडस्प्याि कमणिािीलाई बिाउनुहोस।् सम्भव भएसम्म, आक्स्मक सेवाहरू आइपुग्नु अिाडड अनुहाि छोपपने 

लिाउनुहोस।् 
कनत लामो समयसम्म मैले आफै आइसोलेट गनक आवश्यक पछक? 

1. िपाईंलाई COVID-19 भएको पु्टट िरिएको वा सांददग्ध िरिएको छ ि लक्षणहरू देखिएका छन ्भने, िपाईं 

तनम्न समयपतछ आफ्नो घिको आइसोलेसन िोतन सतनुहुन्छ: 
o िपाईंलाई ज्विो कम िने औषगधको प्रयोिबबना कम्िीमा 24 घण्टासम्म ज्विो नआउाँदा र 

o िपाईंको लक्षर्हरू (अङ्कग्रेजी) कम भएको छ,  र 

o िपाईंका लक्षर्हरू पदहलो पटक देखा पिेपतछ कम्िीमा 10 ददन बबिपेतछ। 
2. िपाईंलाई COVID-19 को पिीक्षर्मा पोजेदटभ देखखएको छ िि कन नै लक्षणहरू देिा नपरेमा, िपाईंल ेतनम्न 

समयपतछ आफ्नो घिको आइसोलेसन िोतन सतनुहुन्छ: 
o िपाईंको प्रथम पोजेदटभ COVID-19 पिीक्षर्को समति देखख क्म्िमा 10 ददन बबिेपतछ, र 

o िपाईं COVID-19 बाट बबमािी हुनुभएको छैन। 
थप तनदेशन COVID-19 लागेका व्यक्ति वा शंका गरिएकाको लाधग उपलब्ध छ। 

आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन िीि के भभन्नता छ? 

• आइसोलेसन भनेको िपाईंलाई COVID-19 का लक्षर्हरू देखखएमा, पिीक्षर्का िरिजाहरूको प्रिीक्षा 
िरििहेमा वा COVID-19 को पोजेदटभ पिीक्षर् तन्स्कएमा िपाईंल ेिने कायण हो। आइसोलेसन भनेको िोि 

फैलनबाट िोतन समय अवगधमा ससफारिसको लागि िपाईं घिमै बस्ने ि अन्य व्य्तिहरू (घिका सदस्यहरू) 

बाट टाढा िहने हो।  
• क्वारेन्टाइन भनेको िपाईं COVID-19 को सम्पकण मा आएमा िपाईंल ेिने कायण हो। तवािेन्टाइन भनेको िपाईं 

सांिसमि वा सांिामक भएको अवस्थामा ससफारिस िरिएको समयावधी का लागि घिमा ि अन्य 

व्य्तिहरूबाट टाढा बस्ने हो। िपाईंलाई पतछ COVID-19 पोजेदटभ देखखन्छ वा COVID-19 का लक्षर्हरू 

पवकास हुन्छन ्भने तवािेन्टाइन आइसोलेसन बन्छ।  
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_NE.pdf
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क्वारेन्टाइन कनत लामो हनन्छ? 

हालको तवािेन्टाइनका ससफारिसहरू भनेको िपाईंको अ्न्िम सम्पकण पतछ 14 ददनसम्मका लागि तवािेन्टाइनमा बस्ने 

हो। यो सनरक्षक्षत ववकल्प हो। यो समय अवगधमा आफ्ना लक्षर्हरू तनिीक्षर् िनुणहोस ्ि िपाईंलाई 14 ददनको 
अवगधमा कुनै COVID-19 को लक्षर् (अङ्कग्रेजी) देखापछण  भने, पिीक्षर् िनुणहोस।् तन्श्िि उच्ि-जोखखममा िहेका सेदटङ 

वा समूहरूले 14-ददनको तवािेन्टाइन पवकल्प प्रयोि गननकपछक:  
• अत्यागधक वा दीघणकालीन स्वास््यस्याहाि सेदटङमा काम िने वा बस्ने मातनस। 
• सुधािात्मक सुपवधमा काम िने वा बस्ने मातनस। 
• आश्रय वा सांिमर्कालीन हाउ्जङमा काम िने वा बस्ने मातनस। 
• डसमणटोिी, फ्राटितनदटज वा सोिोरिदटज जस्िा सामुदातयक तनवासमा बस्ने मातनस। 
• वेयिहाउस वा फ्यातरी जस्िा कायणको प्रकृतिको कािर् भौरिक दिुी कायम िाख्न असम्भव हुने सभडभाडका 

कायण अवस्थाहरूमा काम िने मातनस। 
• माछा माने वा समुन्री खाना प्रफिया भेसेलहरूमा काम िने मातनस। 

यदद यो सम्भव नभएमा, अतिरिति पिीक्षर् बबना, िपाईंको पतछल्लो सम्पकण  पतछ 10 ददनसम्म तवािेन्टाइनमा बस्नुहोस।् 
िपाईंलाई 10 ददनको अवगधमा कुनै COVID-19 का लक्षर्हरू देखखन्छ भने, पूर्ण 14 ददनसम्म तवािेन्टाइनमा बस्नुहोस ्ि 

पिीक्षर् िनुणहोस।् 14 टदनसम्म लक्षणहरू ख्याल गननकहोस।् 
पवशेष परि्स्थतिहरू अन्ििणि, िपाईंलाई लक्षर्हरू देखखएको छैन भने िपाईंको अ्न्िम सम्पकण  ि पिीक्षर् 

(तवािेन्टाइन समाप्ि िनुणअतघ 48 घण्टाभन्दा दढला नििी पिीक्षर् िनुणहोस)् बाट नेिेदटभ नतिजा प्राप्ि ििेपतछ पूर्ण 7 

ददनपतछ तवािेन्टाइन समाप्ि िनण सम्भव हुन्छ। यो पिीक्षर्का स्रोिहरूको उपलब्धिामा तनभणि िहनेछ। 14 टदनसम्म 

लक्षणहरू ख्याल गननकहोस।्  िपाईंका पवसशटट परि्स्थतिका लागि उत्कृटट पवकल्प तनधाणिर् िनण आफ्नो स्वास््य क्षते्रागधकािको पिामशण सलनुहोस।्  
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ले COVID-19 भएको कोहीसाँि अनाविर्मा आएको पूर्ण 
रूपमा खोप लिाएका व्य्तिहरूले तनम्न मापदण्ड पूिा िनुणहुन्छ भने तवािेन्टाइन बस्न आवश्यक हन ँदैन भनी हाल ैनयााँ 
मािणदशणन घोषर्ा ििेको छ:   

• पूर्ण रूपमा खोप लिाइएको छ (थप जानकािीको लागि िलको खण्ड हेनुणहोस।्) 
• हालको COVID-19 अनािर् भएदेखख कुनै लक्षर् देखखएको छैन। 

पूर्ण रूपमा खोप लिाएको व्य्तिहरूले अझै पतन आफ्नो अनाविर्पतछ 14 ददनसम्म लक्षर्हरू हेनुणपछण। उहााँहरूले 
मास्कहरू लिाउने, सामा्जक दिूी िाख्ने ि आफ्ना सामा्जक सभडभाड सानो िाख्न जािी िाख्नपुछण।    
मािणदशणनको अपवाद भनेको स्वास््य स्याहाि सदेटङहरूमा िहेका खोप लिाएका बबिामी ि तनवासहरूले COVID-19 

भएको कोहीसाँि अनाविपतछ तवािेन्टाइन बस्न जािी िाख्नुपछण। 
दबैु मापदण्ड पूिा निने व्य्तिहरूले COVID-19 को शांका वा पु्टट िरिएको कोही व्य्तिसाँि अनाविर्पतछ हालको 
तवािेन्टाइन मािणदशणन (अङ्कग्रजेी) पालना िनण जािी िाख्नुपछण। 

तपाईंलाई पूणक रूपमा िोप लगाइएको िेलामा 
 मातनसलाइ तनम्न कुिाहरूमा पूर्ण रूपमा खोप लिाएको मातनन्छ: 

• Pfizer वा Moderna खोपहरू जस्िै 2-मात्राको श्रङृ्कखलामा आफ्नो दोस्रो मात्रापतछ 2 हप्िा, वा 
• Johnson & Johnson को Janssen खोप जस्ि ैएकल-मात्राको खोपपतछ 2 हप्िा 

नोट: िपाईंको शट प्राप्ि ििेदेखख 2 हप्िाभन्दा कम भएको छ वा िपाईंलाई अझै पतन आफ्नो दोस्रो मात्रा प्राप्ि िनण 
आवश्यक हुन्छ भने, िपाईं पूर्ण रूपमा सुिक्षक्षि हुनुहुन्न। िपाईंले पूर्ण रूपमा खोप नलिाउाँदासम्म सबै िोकथामका 
ििर्हरू (अङ्कग्रजेी) अपनाउन जािी िाख्नुहोस।् 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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िपाईंलाई पूर्ण रूपमा खोप लिाइएको छ भने: 

• तपाईं केही धभडभाड वाताविण ि स्थलहरू मा बाहेक बाधहिी धियाकलाप ि मनोिञ्जनमा मास्क नलगाइकन 

सहभागी हुन सकु्नहुन्छ(अंगे्रजी)। 

• तपाईं मास्क नलिाइकन पूर्ण रूपमा खोप लिाएका मातनससाँि सभत्री कोठाहरूमा जम्मा हुन सतनुहुन्छ। 
• िपाईं मास्कहरू बबना एक अको घिायसी (उदाहिर्को लागि, सबै एकसाथ बस्ने नािेदािहरूलाई भेट्दा) 

बाट खोप नलिाएको मातनसाँि सभत्री कोठाहरूमा जम्मा हुन सतनुहुन्छ जबसम्म िी मध्ये कुनै एक मातनसलाई 

वा उनीहरूसाँि बस्न ेकुनै व्य्तिलाई COVID-19 बाट िम्भीि बबमािीको बढ्दो जोखखम (अङ्कग्रेजी) हुाँदैन। 
• िपाईं COVID-19 भएको कोही व्य्तिको वरिपरि हुनुहुन्छ भने, िपाईंलाई लक्षर्हरू नदेखखाँदासम्म अन्य 

व्य्तिबाट टाढा बस्न वा पिीक्षर् िनण आवश्यक हुाँदैन।  
o यद्यपप, िपाईं समूह सेदटङ (जस्िै सुधािात्मक वा नजिबन्द सुपवधा वा सामूदहक िहृ) मा ि COVID-

19 लािेको कोही व्य्तिको वरिपरि बस्नुहुन्छ भने, िपाईंलाई लक्षर्हरू नदेखखएिापतन, िपाईंलाई 

कुनै लक्षर् नदेखखएिापतन, िपाईं अझै पतन 14 ददनको लागि अन्य व्य्तिहरूबाट टाढा बस्नुपछण  ि 

पिीक्षर् िनुणपछण।  
िपाईंको खोपको ्स्थति वावजुद, िपाईंल ेअझ ैपतन सावणजतनक सेदटङहरूमा हुाँदा आफू ि अन्य व्य्तिहरूलाई 

सुिक्षक्षि िाख्न (अङ्कग्रेजी) ििर्हरू अपनाउनु पछण। यसमा मास्क लिाउने, अन्य व्य्तिहरूबाट कम्िीमा 6 फफट टाढा 
िहने ि सभडभाड ि एकदम ैकमजोि भे्न्टलेसन भएका स्थानहरूमा नबस्ने कुिाहरू समावेश हुन्छ। यसका साथै, 
िपाईं पवशेषििी बबिामी भएको कोही व्य्तिको न्जकै हुनुभयो भने, िपाईंल ेअझैपतन मध्यम वा ठूलो प्रकािको 
सम्मेलनहरू त्याग्नुपछण  ि COVID-19 का लक्षर्हरू (अङ्कग्रेजी) का लागि हेनण जािी िाख्नुपछण। स्रोि: Centers for Disease Control and Prevention (अङ्कग्रेजी) 

थप COVID-19 िानकारी र स्रोतहरू 

वाधसङ्गटनमा हालको COVID-19 को अवस्था, िभनणि Inslee का घोषर्ाहरू (अङ्कग्रेजी), लक्षर्हरू (अङ्कग्रजेी), यो 
कसिी फैलन्छ (अङ्कग्रेजी) ि मातनसले कसिी ि जहााँ पिीक्षर् िनुणपछण  (अङ्कग्रजेी) बािे नवीनिम िहनुहोस।् थप 

जानकािीका लागि हाम्रो बािम्बाि सोगधन ेप्रश्नहरू (अङ्कग्रेजी) हेनुणहोस।् 
व्य्तिको जाति/जािीयिा वा िा्टरयिा आफैँ ल ेउनीहरूलाई COVID-19 को उत्कृटट जोखखमम पुयाणउदैन। यद्यपप, 

डाटाले पवसभन्न वर्णका समुदायहरूलाई COVID-19 द्वािा अनुपािहीन रूपमा प्रभापवि पािेको छ भनी खुलासा 
िरििहेको छ। यो जातिय भदेभावका प्रभावहरू ि पवशेषििी, केही समूहहरूलाई आफू ि आफ्ना समुदायहरूको 
सुिक्षा िनण थोिै अवसिहरू छोड्ने सांििनात्मक जातिय भेदभावको कािर्ल ेहो। ्स्टिमाल ेबबिामीसाँि लड्न मद्दि 

िनेछैन (अङ्कग्रजेी)। भ्रमहरू ि िलि जानकािीलाई फैलनबाट िोतनका लागि सही जानकािी मात्र साझा िनुणहोस।् • WA State Department of Health2019 नोभल कोिोनाभाइिसको प्रकोप (COVID-19) 

• WA State कोिोनाभाइिसको प्रधतधिया (COVID-19) 

• आफ्नो स्थानीय स्वास््य पवभाि वा डड्स्रतट फेला पानुणहोस ्(अङ्कग्रजेी) 
• CDC कोिोनाभाइिस (COVID-19) (अङ्कग्रजेी) 
• धब्बा कम िने सांशाधनहरू (अङ्कग्रेजी) 

थप प्रश्नहरू छन?् हाम्रो COVID-19 जानकािी हटलाइनमा कल िनुणहोस:् 1-800-525-0127  

सोमबाि – बबहान 6 बजेदेखख बेलुकी 10 बजेसम्म, मङ्किलबाि – आइिबाि ि िाज्य अवलोकन बबदाहरू (अङ्कग्रजेी), 
बबहान 6 बजेदेखख साझ 6 बजसेम्म अनुवादन सेवाका लागि, # चथछननहोस ्तिनीहरूल ेजवाफ ददाँदा तपाईंको भाषा 
भन्ननहोस।् आफ्नो स्वास््य, COVID-19 पिीक्षर् वा पिीक्षर्का नतिजाहरू बािे प्रश्नहरू भएमा, कृपया स्वास््य स्याहाि 

प्रदायकलाई सम्पकण  िनुणहोस।् 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Nepali
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Nepali
https://coronavirus.wa.gov/ne/vaasainagatana-raajaya-anataragata-covid-19-naovala-kaoraonaa-bhaairasa-samabanadhai-jaanakaarai
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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यो कािजािलाई अको ढााँिामा अनुिोध िनण, 1-800-525-0127 मा कल िनुणहोस।् कान नसुन्ने वा सुन्नमा कदठनाई हुने 

ग्राहकहरूल,े कृपया 711 (Washington Relay (अङ्कग्रेजी)) मा कल िनुणहोस ्वा civil.rights@doh.wa.gov मा इमेल 

िनुणहोस।् 
 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

