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बहिष्करण मार्गहिरे्दशि 
सू्कल र बाल हेरचाह कायाक्रमहरूमा प्रतीकात्मक माननसहरूलाई ननणाय रूर् 

 

घर पठाउनुहोस् िा बच्चा, हेरचाह प्रदायक, िा नबरामीको लक्षणहरूको साथ स्टाफमा प्रिेश अस्वीकार गनुाहोस्। COVID-19 संग सुसंगत लक्षणहरूका 

लानग, व्यक्ति बनहष्कार कनहले हन सक्छ भनेर ननर्ाारण गना तल उले्लर् बनहष्करण मापदण्ड। 
COVID-19 को साथ संगत लक्षणहरूले समािेश गदाछ: नयाुँ सुरुिात िा नबग्रने र्ानी िा सासको कमी िा ननम्न लक्षणहरू मधे्य कक्तिमा दुई लक्षणहरू: ज्वरो (100.4oF िा अनर्क); नचसो; मांसपेशी 

दुर्ाई, टाउको दुर्ाइ , घाुँटी दुर्ाई; स्वाद िा गन्धको नयाुँ  
 
 
 
 
 

के व्यक्तिलाई हिहकत्सकीय 

मूल्ाांकि र्ररएको छ? 

के व्यक्तिलाई हिहकत्सकीय 

मूल्ाांकि र्ररएको छ? 

के व्यक्तिलाई हिहकत्सकीय 

मूल्ाांकि र्ररएको छ? 

 हिहकत्सकीय मूल्ाांकि िर्रेको 

व्यक्तिको लाहर् जो घरमा 

लक्षणिरू अिुर्मि र्रै्दछ  

हिहकत्सकीय मूल्ाांकि 

िर्रेको व्यक्तिको लाहर् जो 

घरमा लक्षणिरू अिुर्मि 

र्रै्दछ  

 
COVID-19 को लाहर् प्रयोर्शाला 

परीक्षण प्राप्त भयो # c 

 
COVID-19 हिर्दाि 

प्रयोर्शाला परीक्षण 

हबिा 

वैकक्तिक हिर्दाि वा 

प्रयोर्शालापुहि भयो सर्ग 

(उर्दािरणका लाहर् िोरोभाइरस, 

िार् / खुट्टा / मुख)  

यनद COVID-19 को 

लक्षणहरू अनुभि गदैछ भने 

(मानथको सूची हेनुाहोस्) c 

अन्य लक्षणिरू COVID-19 

सँर् हमलै्दि (पखाला, बान्ता, 

र्दार् मात्र) d  

यहर्द सम्भव छ भिे: DOH व्यक्ति 

र घर सम्पका लाई ननदेशनहरू प्रदान 

गदाछ जब यो काम / सू्कलमा फका न 

सुरनक्षत हन्छ। 

NEGATIVE भिे: ज्वरोको 

समार्ान नभएसम्म घरमै बसु्नहोस्, 

अन्य लक्षणहरू सुर्ार भएको छ, र 

दुई नकारात्मक परीक्षणहरू छन् 

कक्तिमा २४ घण्टाको दूरीमा क्ततिमा 

प्राप्त भयो। 

कक्तिमा १० नदनसम्म लक्षण 

लक्षणबाट सुरु गनुाहोस् िा ३ 

नदनसम्म कुनै ज्वरो र अन्य 

लक्षणहरूको सुर्ार नबना - जुन 

लामो छ। 

भाइबनहनी र पररिारका सदस्यहरू 

पनन १४ नदन घरमा बस्छन्। 

प्रदायक ननदेशनहरू, उपचार, 

र नफताा ननदेशनहरू पालना 

गनुाहोस्। 

सांिार रोर्को र्ाइडको 

हमसौरी हियन्त्रण अिुसरण 

गनुाहोस् 

कक्तिमा १० नदनसम्म लक्षण 

लक्षणबाट सुरु गनुाहोस् िा ३ 

नदनसम्म कुनै ज्वरो र अन्य 

लक्षणहरूको सुर्ार नबना - जुन 

लामो छ। 

भाइबनहनी र पररिारका 

सदस्यहरू पनन १४ नदन घरमा 

बस्छन्। 

 

पालना गनुाहोस् नमसू्यरी संचार 

रोग मागाननदेशनको ननयन्त्रण 

 


