कोरोना भाइरस (कोभभड-19)
प्राय सोचधर्ने प्रश्र्नहरू (FAQs)
प्र: भाइरसको खतरामा को हन्
ु छन्?

कोभिड-19 फैभिएको क्षेत्रहरूमा बसोबास, काम, वा
यात्रा गर्ने यस रोगको जोखिममा हर्न
ु े ितरामा छ।
मधुमेह र हृदय रोग जस्ता बुढा उमेरका व्यक्तत र
चिककत्सा अवस्थाका साथ िाइरसको सम्पककमा पदाक
ठूिो जोखिम हुर्ने दे खिन्छ।
प्र: मलाई कोभभड-19 भयो भने मेरोमा के लक्षण

हुन सक्छ?
िगिग 2 दे खि 14 ददर्न तपाईं कोभिड-19 को सम्पककमा
परे पछछ तपाईंिे छर्नम्र्न थाहा पाउर्न सतर्नह
ु ु न्छ:
• ज्वरो
• िोकी र/वा श्वासमा समस्या
प्र: म भाइरसबाट कसरी जोगिन सक्छु?
कोभिड-19 िाई रोतर्नका िाचग हाि कुर्नै भ्याक्तसर्न
छै र्न। यस िाइरसको फैिावट रोतर्नका िाचग:
• बबरामी माछर्नसहरूसँग र्नक्जकको सम्पककबाट
टाढा रहर्नुहोस ्।
• तपाईं बबरामी हुर्नह
ु न्
ु ोस।््
ु छ िर्ने घरमा बस्र्नह
• तपाईंको िोकी वा हाँच्ियु दटश्युिे ढातर्नुहोस ््वा
िोकी र हाँच्ियु हात/बाहुिामा ढाकेर गर्नकह
ु ोस ्।
• छर्नयभमत रूपमा प्रयोग गररएको वस्तु र सतहहरू
सफा र ककटाणुरदहत गर्नुकहोस ्।
• तपाईंको अर्नह
ु ार, मि
ु , र्नाक वा आँिाहरूिाई
र्नछुर्नह
ु ोस ्। तपाईंिे संक्रभमत सतहिाई छुर्नि
ु यो र
त्यसपछछ ती मध्ये कुर्नैिाई पछर्न छुर्नुियो िर्ने
िाइरस फैभिर्न सतछ।

• जो माछर्नस स्वस्थ छर्न ् उर्नीहरूिे फेसमास्क
िगाउर्न CDC िे भसफाररश गदै र्न कोभिड-19
सदहत श्वस रोगबाट आफूिाई जोगाउर्न सझ
ु ाव
ददन्छर्न ्। कोभिड-19 को िक्षणहरू दे िाउर्नेिे
अरूिाई रोग फैभिर्नबाट रोतर्न मद्दत गर्नक
फेस
मास्कर िगाउर्न
ु पछक ।उडाए
• माछर्नसहरूिे
एभििेटर बटर्न
र फोर्न;
आफ्र्नो र्नाक

पछछ, िोकी वा हाच्ियु जस्ता कायक गरे पछछ
कक्म्तमा 20 सेकेन्ड सम्म साबर्न
ु र पार्नीिे प्रायः
आफ्र्ना हातहरू धुर्नुहोस ्, ववशेष गरी बाथरूम गए
पछछ; िार्नु िन्दा पदहिे सतहहरू छोएपछछ।
• साबर्न
ु र पार्नी सक्जिैसँग उपिब्ध छै र्न िर्ने
कक्म्तमा 60% रतसीको साथ रतसी आधाररत हात
सेछर्नटाइजर प्रयोग गर्नुकहोस ्। हातहरू दृश्यात्मक
रूपमा मैिा छर्न ् िर्ने सधैं हात साबर्न
ु र पार्नीसँग
धर्न
ह
ोस
्।
ु ु
प्र: मलाई लाग्छ कक मैले कसैको सम्पककमा परे को
छु जसको कोभभड-19 छ। मैले के िनुक पछक ?
तपाईं ज्वरो र श्वासप्रश्वासको रोगको िक्षण, जस्तै िोकी
वा सास फेर्नक कदठर्नाईको ववकास गर्नुकहन्
ु छ िर्ने र
कोभिड-19 जोखिममा परे का व्यक्ततसँग घछर्नष्ठ
सम्पककमा रहर्नुिएको छ वा तपाईंिे ििकरको बजारमा
यात्रा गरररहर्नुिएको छ िर्ने आफ्र्नो डातटरिाई कि
गर्नुकहोस ्।
प्र: मैले थप कसरी प्राप्त िनुकहुन्छ?
• तपाईंको प्राथभमक सेवा डातटर (PCP) िाई
सम्पकक गर्नुकहोस ््
• रोग छर्नयन्त्रण र रोकथामका िाचग केन्रको
वेबसाइट CDC.gov जार्नुहोस ् र “कोभभड-19”
िोज्र्नुहोस ्।
• UPMC.com मा जार्नह
ु ोस।््

CDC.gov र Healthwise, Inc माफक त जार्नकारी प्राप्त गररएको। UPMC अन्तगकतका अर्नुमती पत्र प्राप्त गररएको। तपाईंसँग चिककत्सा अवस्था वा यो छर्नदेशर्नको बारेमा

प्रश्र्नहरू छर्न ् िर्ने सधैं आफ्र्नो स्वास््य सेवा पेशेवरिाई सोध्र्नुहोस ्। हेल्थवाइज , समावेशीकरणिे यस जार्नकारीको तपाईंको प्रयोगको िाचग कु र्नै वारेन्टी वा दाछयत्व
अस्वीकार गछक ।
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