
ममा यो रोगको ल�णह� देखा परेमा के गर्�नेे ?

नआ��नुहोस्, य�द तपा�मा यो रोगको ल�णह� देखा परेमा �ानीय
�वा�य सं�ामा गएर �च�क�सकको परामश� �लनुहोस् र �च�क�सकले
�दएको �नद�शनह�को पालना गनु�होस् । �ानीय �वा�य सं�ाह�सँग यो
सं�मणका बारे सही जानकारीह� उपल� ��छन् र तपा�लाई आव�यक
पन� सहयोग प�न �दन स�म ��छन् ।

हाल �ब�भरी फै�लएको नँया कोरोना भाइरसको सं�मणलाई ‘को�भड–१९’
भनेर नाम �दईएको छ । यो �ास��ासको मा�यमबाट सन� सं�मण हो ।
यसले सामा�य �घाखोक� दे�ख अ�य�तै ग�ीर �कारको �ास��ास
स�ब�ी सम�या गराउन स�छ ।सं��मत ���ले खो�दा वा हा�ँु गदा�
नाक वा मुखबाट �न�कने �छ�ाको मा�यमबाट यो भाइरस एक �य��बाट
अक� �य��मा सद�छ । 

बेलाबेलामा साबुन–पानीले (२० सेके�डस�म) �म�च�म�च हात धुने वा
अ�कोहोल भएको �या�नटाइजर रा�ोसँग हातमा दलेर हात सफा रा�ने ।
�यो बाहेक घर बा�हर जाँदा मा�कको �योग गन�, अ�सँग हात �मलाउनु वा
अंगालो हा�नुको स�ा नम�कार गन�, �भडभाडमा नजाने र सामा�जक �री
कायम रा�ने । 

कोरोनाभाईरस रोग २०१९ (को�भड–१९) के हो ?

को�भड–१९का ल�णह� के �न् 

आफूलाई कसरी सुर��त रा�न स�क�छ ? मैले अनुहार �कन छुनु �ँदैन ?

�कनभने हामीले �ायः �यालै नगरी �ब�भ� कुराह� छोईरहने ��छ�,
�यसले गदा� सं��मत व�तु वा ���को स�क� बाट हा�ो हातमा को�भड–
१९ को भाइरस सरेको �नस�छ । �यसैले, �य�तो हात रा�री सफा नगरी
अनुहारमा छोएमा हा�ो नाक, मुख र आँखाबाट हामीमा सं�मण
सन�स�ने स�ावना रह�छ ।

१००.४ �ड�ी फरेनहाइटभ�दा मा�थ �वरो आउने, खोक� ला�ने, जीऊ
��ने, सास फेन� गा�ो �ने आ�द को�भड–१९ सं�मणका ल�णह� �न् ।
क�हलेकाही कुनै �य��मा सं�मणको कुनै ल�ण नै नदे�खन प�न स�छ,
तर ल�णै नदे�खएप�न सं��मत �य��बाट को�भड–१९ को सं�मण
अ�मा सन� स�ने स�ावना ��छ । 

थाहा पाईराख� 

यो जोसुकैलाई प�न �नस�छ ।

को�भड–१९ को सं�मण कसलाई �नस�छ ?

सूचना तथा जानकारी आदान�दान गन� इ�टरनेट एउटा चम�कारी साधन हो । तर गलत वा अपूरो सूचना फैलाउनस�ने यो स�जलो मा�यम प�न ब� स�छ भ�े
कुरा हामीलाई थाहा छ । �व�भ�र छ�रएर रहेका इ�वल ए�सेस इ�टरनेसनलका कम�चारी, साझेदार, सहकम�, र सरोकारवालाह�का साथै उनीह�का
प�रवारह�का बारेमा प�न इ�वल ए�सेस इ�टरनेसनल �च��तत छ। �यसैले आधारहीन हो-ह�हलाह� नभई सही जानकारीह� सबैले पाईरहेको छन् भ�े कुरा
हामी सु�न��त गन� चाह�छ� । कृपया तल ले�खएकाका जानकारी थाहा पाईराख� र आफना सहकम�, साथी र प�रवारह�सँग प�न यी जानकारीह� बाँडौ । थप
जानकारीका ला�ग नेपाल सरकारको �वा�य �वभाग र तल �दइएका �लङ्कह� र फोन न�बरमा स�क�  गरेर �ा�त गनु�होला ।

को�भड-१९
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खो�दा वा हा��उँ गदा� आ�नो मुख र नाक �ट�यू पेपरले वा कु�हनाको �भ�ी
भागले छो�ु पछ� । साथै, नाक र मुख छो� �योग ग�रएको �ट�यूलाई तु��तै �बक�
भएको फोहोर फा�ने भाँडोमा फा�ने र हात साबुनपानी वा �या�नटाइजरले सफा
गन� गनु�पछ� । �कनभने  खो�दा र हा��उँ गदा� नाक र मुखबाट �न��कने
�छ�ाह�बाट एक �य��मा भएको सं�मण अ�मा सन�स�ने जो�खम ��छ । �यसैले
सबैले य�तो सावधानी अपनाएमा को�भड–१९ को सं�मणको जो�खमलाई कम गन�
स�क�छ ।  

को�भड–१९ �व��ापी महामारी हो । यो लगभग �व�का सबै देशमा
फै�लसकेको छ । य�द तपा� सं�मण फै�लएको �ानबाट आउनुभएको छ
भने क�तीमा प�न २ ह�ता (१४ �दन) स�म �वः �वारे��टनमा (आ�नो
घरै�भ�, तर प�रवारका सद�यह� र अ�य �य��बाट अल�गै) ब�नुहोस् । य�द
उ� समयमा तपा�लाई को�भड–१९ को ल�ण (�वरो, खोक�, सास फेन�
सम�या) ह� दे�खएमा तु��तै न�जकको �वा�य सं�ामा स�क�  गरेर
आ�नो ल�ण तथा �मणको बारेमा जानकारी �दनुहोस् र परामश� �लनुहोस् ।
�यहाँबाट तपा�लाईआ�नो �वा�यलाभको ला�ग आव�यक जानकारीको
साथै आफू न�जकको अ� �य��लाई कसरी आफूबाट सं�मण सन� न�दने
भ�े जानकारी �ा�त ��छ । 

थप जानकारीको
ला�ग 
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९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७,

९८५१२५५८३४ मा प�न फोन गन�स�नु ��छ ।

खोक� लागे वा हा��यँु आएमा के गन� ? सामा�जक �री भनेको के हो ?
एक �य��बाट अक� �य��को �बचमा �री कायम गनु�लाई सामा�जक �री कायम
गन� भ�न�छ । को�भड–१९को सं�मण फैलन न�दनका ला�ग यो मह�वपूण� छ ।
यसको ला�ग सकेस�म घरमै ब�दा रा�ो ��छ, कुनै अ�य�त ज�री कामको लागी
बा�हर जानैपन� भयो भने प�न घर बा�हर भे�टएका सबै ���बाट क��तमा प�न १
�मटर (३ �फट) को �री कायम गनु�पछ� । क�तपय �य��मा को�भड–१९को
सं�मणको ल�ण नदे�खएप�न उसबाट अ�मा सं�मण सन�स�ने जो�खम ��छ ।
�यसैले आफू सुर��त �नको ला�ग सँधै सबै �य��सँग सामा�जक �री अपनाउनु
मह�पूण� ��छ ।

कसलाई सबैभ�दा धेरै जो�खम छ ?

को�भड–१९ बाट जोकोही प�न सं��मत �नस�छन् । तर ६० वष�भ�दा
मा�थ उमेरका, मुटुस�ब�ी रोग, फो�सोको सम�या वा मधुमेह ज�ता
द�घ�का�लन �वा�य सम�याह� भएमा �य��ह� को�भड–१९ को बढ�
जो�खममा �न स�छन् । तसथ� �य�ता �य��ले आफूमा देखापरेका
ल�णह�को �बशेष �याल रा�ने र उ� �वरोको साथै �ास��ासमा
सम�या दे�खने �ब��कै न�जकैको �वा�य सं�ामा स�क�  ग�रहा�नुपछ� ।

को�भड–१९ फै�लएको ठाउँबाट म अ�य� �ानमा गए ँभने के
गनु�पछ�  ?

के यसको कुनै खोप वा उपचार उपल� छ ?

को�भड–१९बाट सुर��त �न हालको �दनस�म कुनै प�न खोप वा
औषधी उपचार उपल� छैन । य��प यो भाइरसले �न��याएका
ल�णह�को उपचार �च�क�सकले गन�स�छन् । यसको ला�ग सं��मत
भएका ���मा ल�णह� कम गन� उपाय वा आक��मक उपचार मा�ै
ग�र�छ ।

यसबारे थप जानकारी कहाँबाट पाइ�छ ?
को�भड–१९ सं�मण बारे नयाँ र प�छ�लो जानकारी नेपालको रा��य तथा
�ानीय जन�वा�य �नकाय तथा �वा�य सं�ाह�बाट �ा�त गन�स�क�छ ।
यसको ला�ग �वा�य तथा जनसं�या म��ालयको हटलाईन न�बर १११५ र
११३३ मा प�न फोन गन� स�नु��छ ।  
को�भड–१९ स�ब�ी धेरै सूचनाह� इ�टरनेटबाट प�न �ा�त गन� स�क�छ । तर,
�य�तो सूचनाको �ोतको वैधा�नकता र �व�स�नयताबारे प�हला सु�न��त �न
अ�य�तै ज�री ��छ । 
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