मैले मेरा नतिजाहरू कहााँ प्राप्त
गनन सक्छु ?
िपाईंका नतिजाहरू अनलाइन "MyQuest" पोर्नल
मार्न ि िपाईंलाई उपलब्ध गराइनेछ।

रोकथाम सम्बन्धी जानकारी
मास्क/कपडाको र्े स
कभररङ लगाउनुहोस्

िपाईंको परीक्षण भएको भए अनलाइन खािा
बनाउने तिर उपलब्ध गराइएको पानामा भएका
तनर्देशनहरूको पालना गनुनहोस्। परीक्षणको दर्दनको
खािा बनाउने प्रयास गनुनहोस् दकनकी Quest
प्रणालीमा नयााँ प्रयोगकिान स्वीकार गरेर िपाईंका
नतिजाहरू िपाईंको खािामा जडान गनन 24 घण्र्ा
लाग्छ।

सामातजक र्दूरी अभ्यास गनुनहोस् (6
दर्र् र्ाढा बस्नुहोस्)

िपाईं अतभभावक वा स्याहारकिान भएमा, िपाईंले
आफ्नो "MyQuest" खािामा भएको "My
Circle" सुतवधा मार्न ि अपोइन्र्मेन्र् र परीक्षणका
नतिजाहरू सेर्अप गनन र यसमा पहाँच गनन आफ्नो
पररवारको अनुमतिको लातग अनुरोध गनन पतन
सक्नुहन्छ।

नतिजाहरूमा तनम्न मध्ये एउर्ा र्देतखनेछ:
"पत्ता लागेन" (नेगेरर्भ)
"र्दायराभन्र्दा बढी" (पोजेरर्भ)
िपाईंको नतिजाहरू प्राप्त गननको लातग 72
घण्र्ासम्म लाग्न सक्नेछ।

आफ्ना हािहरू धुनुहोस्

थप जानकारीका लातग
https://www.nh.gov/covid19/

COVID-19
निश्चित परीक्षण गिे साइटको
जािकारी

मेरो नतिजाहरूमा के
र्देखाएको छ?

नततजा

पोजे तिभ

तनस्किएमा... तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ

सदिय COVID- 19 को संिमण छ र
अन्य व्यतिहरूमा भाइरस प्रसारण हन

भने घर िसे र कदमहरू चाल्नुपने

सक्छ।

र्नुगहोस् । तपाईं स््वास््यस्याहार वा

नेगरे र्भ परीक्षण - सम्भवि:

महत्त्वपूणन पूवानधारको कमनचारी भएमा,

िपाईंलाई हाल सदिय COVID- 19

आफ्नो काममा नतिजा बारे सूचना

नेगरे र्भ नतिजा बारे महत्त्वपूणन
नोर्:

परीक्षण भनेको के हो?

तपाईक
ं ो

पोजेरर्भ परीक्षण - िपाईंलाई हाल

को संिमण छै न।

COVID- 19 को लागि भाइरल

मैले के गनुप
न छन?

लक्षण नर्देतखएको व्यतिलाई COVID- 19 को
अनावरणपतछ परीक्षण गररएमा (जस्िै, पुति भएको
COVID- 19 के ससाँग सम्पकन मा भएमा), नेगेरर्भ
नतिजाले उनीहरूलाई 14 - दर्दनको क्वारे न्र्ाइनबार्
तनकाल्न अनुमति दर्दाँर्दन
ै । जोतखममा भएको व्यतिलाई
यस 14 - दर्दनको अवतधमा कु नै पतन समयमा तबमारी
हन सक्छ र यसअतघ परीक्षण गनानले गलि रूपमा
नेगेरर्भ तनतस्कन सक्नेछ। उनीहरूलाई कामबार् तनकालेर
14 दर्दनको लातग क्वरे न्र्ाइनमा राख्नुपछन।

CDC

को

मार्गबनदे शनको

पालना

दर्दनुहोस्।
िपाईंका नतिजाहरू पोजेरर्भ तनतस्कएमा,
स्वास््य तवभागको कोही व्यति िपाईंसाँग
सम्पकन मा हनेछन्।

तपाईक
ं ो नततजा नेगेतिभ तनस्किएमा...
तपाईं लाई लक्षणहरू दे खिएमा, घर िस्ने र
तपाईं ले फरर परीक्षण र्नुगपछग बक पदै न
भन्ने िारे चत्दकत्सा सल्लाह खोज्नुहोस्।
िपाईंलाई लक्षणहरू नभएमा, िपाईंको

COVID- 19 को लागग भाइरल परीक्षण

तचदकत्सा

भिेको भाइरसको सक्रिय संिमणको

िपाईंलाई र्े रर परीक्षण गनन भने मात्र

लागग परीक्षण हो। यसको अर्थ यो हो क्रक
तपाईंको प्रणालीमा भाइरस छ।

प्रर्दायक

र/वा

कायनस्थलले

िपाईंले र्े रर परीक्षण गनुनपछन। आफ्नो र
अन्य व्यतिको सुरक्षा गननको लातग तनतिि
रूपमा कर्दमहरू चाल्नुहोस्।

