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सम्पर्क  टे्रससिंगले र्ोसिड-१९ र्ो प्रसारलाई सुस्त बनाउँछ 

त्यसैल ेरृ्पया फोनमा उत्तर दिनुहोस ्
 

Oneida County Health Department ले कोभिड-१९ को प्रसारलाई ढिला बनाउन कडा मेहनत गरररहेको छ। यढि 
तपाईंलाई कोभिड-१९ लागकेो छ िने, हामी तपाईंलाई सूचित गनन कल गनेछौं।  तपाईंले घरमा स्वयं-क्वारेन्टाइन 
गनननहोस ्र हाम्रा ननिेशनहरू पालना गनननहोस।् कोभिड-१९ बबरूद्ध लड्न हामीलाई मद्ित गिान तपाईंले तपाईंको पररवार 
र तपाईंको समनिायलाई सनरक्षित राख्ननहनन्छ।  हामीलाई प्रसारण सनस्त बनाउन र प्रसारलाई ढिलो गनन फोनमा जवाफ 
ढिननहोस।् अरु जानकारीको लागी, यो भलन्कमा जाननहोस ्www.thecenterutica.org । यो The Center को सन्िेश हो। 
 

मुख्य बुुँदाहरू 

➢ तपाईंको स्वास््य वविागल ेकल गिान फोन उठाउननहोस।् 
➢ स्वास््य वविागको ननिेशन अननसरण गनननहोस।् 
➢ यढि तपाईं बबरामी हनननियो िने आफ्नो स्वास््य सेवा प्रिायक(डाक्टर)लाई सूिीत गनननहोस।् 
➢ यढि बबरामी िएको महसनस गनन थाल्नन ियो िने र कोभिड-१९ को जााँि गननन िएको छैन िने आफ्नो स्वास््य 

सेवा प्रिायकलाई कल गनननहोस।् 
➢ यढि तपाईं कोभिड-१९ लागेको कसैसंग नजजकको सम्पकन मा हनननहनन्छ िने, तपाईं घरमा बसेर सबैिन्िा पनछल्लो 

ढिनको सम्पकन बाट १४ ढिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ननपनेछ। आफैं  ननरीिण गनननहोस,् र अरूबाट सधै सामाजजक िनरी 
(कजम्तमा ६ फफट) कायम गनननहोस।् 

➢ यढि तपाई बबरामी हनननियो िने हालसालै नजजकको सम्पकन मा आउनन िएको सबै माननसलाई सम्पकन  गरेर खबर 
गनननहोस।् 

➢ गम्िीर लिणहरू थाहा पाउननहोस ्जनन िएमा तपाइाँ तत्काल अस्पताल जानन पनेछ। 
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➢ लिण गम्िीर िएमा चिफकत्साद्वारा उपिार खोज्ननहोस।् गम्िीर लिणहरू िन्नाल ेसास फेनन समस्या, लगातार 
छातीमा िनखाई र िबाब, अस्तव्यस्तता, उठ्न नसक्न ेवा उढठ रहन असमथन हनने, वा ओठ वा अननहार ननलो हनने 
आढि पिनछन।् 

• र्ोसिड-१९ र्ो विस्तार सुस्त गनक हामी सँगै र्ाम गनक सक्िछौं। यदि तपाइँ र्ोसिड-१९ िएर्ो र्सैसिंग  सम्पर्क मा 
आउनुिएर्ो छ िने हामी तपाइँलाई र्ल गनेछौं र तपाइँलाई हामील ेथाहा िएर्ो दिनिेखि १४ दिनर्ो लागग 
घरमा स्ि-क्िारेन्टाइन गनक िन्नेछौं। आफ्नो पररिार र समुिायलाई सुरक्षित राख्न आफ्नो र्तकब्य पुरा गनुक होस:् 
प्रसार सुस्त गनक फोनमा जिाफ दिनुहोस।् 

• यदि तपाईं र्ोसिड-१९ लागेर्ो र्सैसिंग नजजर्र्ो सम्पर्क मा आउनु िएर्ो छ िने, Oneida County Health 
Department बाट र्सैले तपाईंलाई फोन गरेर तपाईंलाई र्ोसिड-१९ लागेर्ो हुन सक्ने िुलासा गनेछ र तपाईंलाई 
घरमा स्ियिं-क्िारेन्टाइनमा रहन आग्रह गनेछ। घरमा बस्नाले तपाईंले तपाईंर्ो पररिार र समुिायलाई सुरक्षित 
राख्न मद्ित गनुक हुनेछ। समाधान बाटो छनौट गनुकहोस ्र हामीलाई र्ोसिड-१९ र्ो विस्तार सुस्त गनक मद्ित 
गनुकहोस।् 

• यदि तपाईं र्ोसिड-१९ बाट बबरामी हुनु िएर्ो छ िन,े Oneida County Health Department बाट र्सैले 
तपाईंर्ो स्िास््य जाँच गनकर्ा लागग र्ल गनेछ, तपाईं र्ो-कोसँग सम्पर्क मा हुनुहुन्छ िन्नबेारे छलफल गनेछ र 
तपाईंलाई स्ियिं-क्िारेन्टाइन िएर घरमा बस्न आग्रह गनेछ। यो जानर्ारी स्िास््य उद्िेश्यर्ो लागग मात्र सिंर्लन 
गररन्छ र र्ानून प्रितकन िा अध्यागमन जस्ता अन्य रु्नै पनन एजेन्सीहरूसँग साझेिारी गररन ेछैन। जबसम्म 
तपाईं अनुमनत दिनुहुन्न तपाईंर्ो नाम तपाईंर्ो सम्पर्क मा आएर्ा व्यजक्तहरूलाई िननने छैन। तपाईंर्ो पररिार र 
तपाईंर्ो समुिायलाई र्ोसिड-१९ बाट सुरक्षित राख्नर्ो लागग आफ्नो र्तकब्य पुरा गनुक होस:् प्रसार सुस्त गनक 
फोनमा जिाफ दिनुहोस।् 

• यदि तपाईं र्ोसिड-१९ बाट बबरामी हुनुहुन्छ िने, १४ दिनर्ो लागग स्ियिं-क्िारेन्टाइन हुने योजना बनाउनु होस।् 
स्ियिं-क्िारेन्टाइन िनेर्ो अरू माननस र घरपालुिा जनािरबाट टाढा र्ोठामा घरमै बस्नु, र सम्िि िएमा छुट्टै 
बाथरूम प्रयोग गनुक हो। स्ियिं-क्िारेन्टाइन तपाईर्ो साथ बस्नुहुने र तपाईँर्ो समुिायलाई बचाउन महत्िपूर्क छ। 
यदि स्ियिं-क्िारेन्टाइन गिाक तपाईंलाई सहयोगर्ो आिश्यर्ता छ िने, हामी सहयोग गनक सिम हुन सक्छौं। 
समाधानर्ो बाटोमा िाग भलननहोस ्र हामीलाई र्ोसिड-१९ र्ो विस्तार सुस्त बनाउन मद्ित गनुकहोस।् 

• यदि तपाईं र्ोसिड-१९ िएर्ो र्सैसिंग नजीर्बाट सम्पर्क  हुनुिएर्ो छ िने, Oneida County Health 
Department र्ो र्मकचारीले तपाईंलाई फोन गरेर तपाईंलाई िुलासा गनेछ र तपाईंलाई घरमा स्ियिं 
क्िारन्टाइनमा बस्न आग्रह गनेछ। समाधानर्ो बाटोमा िाग भलननहोस ्र हामीलाई र्ोसिड-१९ र्ो विस्तार सुस्त 
गनन मद्ित गनुकहोस।् 

Source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing-comms.html 
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