संक्रामक रोग नियन्त्रण ब्यूरो

आइसोलेसि मागगदर्गक

तपाईंलाई COVID-19 को परीक्षणमा पोजेटिभ देनिएको छ वा COVID-19 का लक्षणहरू देनिएका छि् भिे, कृ पया यी मागगदर्गकहरू
पालिा गिनगहोस्।
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घरमा बस्नुहोस ्

स्वयं-आइसोलेसि: तपाईं आफ्िो घरमा बस्ननपछग र तपाईंसँग बस्ने मानिसहरू सनहत अन्त्य मानिसहरूबाि िाढा रहिनपछग । तपाईं
सावगजनिक स्थािहरूमा जाि सक्ननहुन्न - ककरािा पसलमा वा दैनिक कायगहरूमा पनि जाि सक्ननहुन्न। तपाईं आफ्िो घरभन्त्दा बानहरका
अन्त्य मानिसहरूलाई भेट्ि र अन्त्य व्यनिहरूलाई आफ्िो घरमा बोलाउि सक्ननहुन्न।
तपाईंलाई COVID-19 का लक्षणहरू देनिएका छि् भिे, तपाईं निम्न िहुँदासम्म घरमा बस्ननपछग :

र


तपाईंका लक्षणहरू देिापरेको कम्तीमा 10 कदि िनबत्दासम्म
ज्वरो कम गिे औषनिहरूको प्रयोग नबिा ज्वरो निको भएको र अन्त्य लक्षणहरू सनिार भएको कम्तीमा 24 घण्िा
िनबत्दासम्म

तपाईंलाई लक्षणहरू देनिएका छै िि् तर COVID-19 निदािात्मक परीक्षणमा पोजेटिभ देनिएको छ भिे, तपाईं निम्न िहुँदासम्म
घरमा बस्ननपछग :
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तपाईंका लक्षणहरू बढेका छै िि् भिी अिनमाि गदै तपाईंको COVID-19 निदािात्मक परीक्षणमा पोजेटिभ देनिएको
नमनतबाि कम्तीमा 10 कदि िनबत्दासम्म। तपाईंका लक्षणहरू बढेमा, मानथ देिाइएका कन राहरू हेिनगहोस्।

आफ्ना नजिकका सम्पककहरूलाई बताउनुहोस ्

घरे लू सम्पकग व्यनिहरू: तपाईंसँग बस्ने मानिसहरूलाई आफ्िो COVID-19 को संक्रमण बारे बताउिनहोस्। उहाँहरू तपाईंसँग
पनछल्लो पिक भेट्िनभएको सनरु कदिबाि र तपाईंले प्राय: लक्षण देिा परे को दर् कदिसम्मको लानग उहाँहरूलाई संक्रमण सािग सक्ने
भएकाले (वा तपाईंलाई लक्षणहरू देनिएका छै िि् भिे परीक्षण गरे को नमनतबाि 10 कदिसम्म) उहाँहरू 14 कदिसम्म स्वयंक्वारे न्त्िाइिमा रहिनपछग । उहाँहरू तपाईंको आइसोलेसि अवनिमा घरमा तपाईंबाि िाढा रहेर समय छोट्याउि सक्ननहुन्त्छ। क्वारे न्त्िाइि
कनहले सनरु गिे र कनहले अन्त्त्य गिे भन्ने बारे मा जान्नका लानग CDC को मागगदर्गक हेिनगहोस्। तपाईंले अरू मानिसहरूलाई सनरनक्षत
राख्नका लानग आफ्िो घर सफा गिनगपछग र CDC का नसफाटरसहरू पालिा गिनगपछग ।
अन्त्य िनजकका सम्पकग हरू: हामी तपाईंका लक्षणहरू बढ्िनभन्त्दा दनई कदिअनघबाि (वा तपाईंलाई लक्षणहरू िदेनिएमा तपाईंको
परीक्षणको दनई कदिअनघबाि) तपाईंको आइसोलेसिको अनन्त्तम कदिसम्म दर् नमिेिसम्मको लानग 6 कफिनभर रहिनभएको कन िै पनि
मानिसलाई बताउि तपाईंलाई प्रोत्साहि गछौं। तपाईंले उहाँहरूलाई संक्रनमत पािग सक्ने हुिे भएकाले उहाँले तपाईंलाई अनन्त्तम
पिक भेट्िनभएको कदिबाि 14 कदिसम्म उहाँहरू स्वयं-क्वारे न्त्िाइिमा रहिनपछग ।
सबै िनजकका सम्पकग हरूलाई कन िै पनि लक्षण िदेनिएतापनि उहाँहरूले COVID-19 को परीक्षण गिनगपछग । उहाँहरूले तपाईं भेिेपनछ
आदर्ग रूपमा 5-7 कदिमा परीक्षण गिनगपछग , िेगेटिभ परीक्षण निनस्कयो भन्त्दम
ै ा उहाँहरूलाई आफ्िो 14 कदिको क्वारे न्त्िाइि अवनि
पूरा गिनगअनघ क्वारे न्त्िाइि समाप्त गिग अिनमनत कदइँ दैि। परीक्षण नवकल्पहरू nh.gov/COVID19 वेबसाइि मा सूचीबद्ध गटरएका
छि्।
तपाईंसँग आफ्िा िनजकका सम्पकग हरूलाई बताउिे बारे प्रश्नहरू भएमा वा तपाईंलाई सम्भानवत प्रकोपको भागको रूपमा नबरामी
भएको जस्तो लागेमा, कृ पया NH स्वास््य तथा मािव सेवा नवभागलाई 603-271-4496 मा फोि गिनगहोस्।
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आफ्नो ख्याल राख्नुहोस ्

अझ िराब भइरहेका छि् भिे आफ्िो स्वास््यस्याहार
प्रदायकलाई सम्पकग गिनगहोस् वा आपतकालीि स्याहार िोज्िनहोस् । आइसोलेसिमा एक्लो महसनस हुि सक्छ।
आइसोलेसिमा हुँदा सहायता: तपाईंका लक्षणहरू

फोि, नभनियो च्याि, िे क्स्ि र इमेलबाि अरूसँग सम्पकग मा रहिनहोस्। तपाईंलाई आइसोलेसिमा हुँदा तपाईं र तपाईंका घर
पटरवारलाई आवश्यक हुिे िािा तथा आपूर्तगहरू सनरनक्षत तटरकाले उपलब्ि गराउिका लानग अरूबाि मद्दत िोज्िनहोस्।
तपाईंलाई आइसोलेसि कायम राख्न सहायताको आवश्यकता भएमा, 211 (TTY: 603-634-3388) मा फोि गिनगहोस्।

तपाईंलाई नचककत्सा आकनस्मक अवस्था पर्यो भिे, 911 मा सम्पकग गिनह
ग ोस्। उहाँहरूलाई तपाईंलाई COVID-19 देनिएको छ
भिी बताउिनहोस्।
यो कागजात अनलाइन मार्फत ननम्नमा उपलब्ध छ:
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid.pdf
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कृ पया आफ्िो घर सफा राख्न र अरूलाई सनरनक्षत राख्न मद्दत गिगको लानग यी संर्ाििहरू समीक्षा गिनगहोस्:
 COVID-19 को फै लाव कम गिगमा मद्दत गिगका लानग कपिाको फे स कभटरङ प्रयोग गिे
 तपाईं नबरामी हुिनहुन्त्छ र घरमा अरूको ख्याल राख्दै हुिनहुन्त्छ भिे के गिे?
 सफाई र कीिाणनिार्क सम्बन्त्िी मागगदर्गि
 तिावको सामिा गिे

यो कागजात अनलाइन मार्फत ननम्नमा उपलब्ध छ:
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid.pdf

v11/12/2020

