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अ�ीकरण 
यो पच�को �ोतह�मा उ�-घन�, शहर�, ए�सयाली 
स�भर्ह�का ला�ग अनुकूल हुने एक�कृत 
�सफा�रसह� छन्। मागर्दशर्नह�को �ववरण 
�ानीय स�भर्ह�मा फरक पनर् स�छन। थप 
�ववरणह�का ला�ग ���ह�ले मूल �ोतह� हेनर् 
स�ेछन। (अपडेट: फे�ुअर� २०२२)

  
WHO, Coronavirus disease (COVID-19): Home care 
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confirmed COVID-19 and management of their 
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�ोतह� 

को�भड -१९ का ला�ग होम 
�ा�र��नमा बसेकाह�ले 
हेरचाह गन� �ि�या 

फे�ुअर� २०२२ सं�रण

उ�-घन�, शहर�, ए�सयाली स�भर्का ला�गनोट
यह� �ल�खत �ि�याह� ‘होम �ारे��न’ , को�भड -१९ 
का ह�ा लक्षण भएका र साथ साथै को�भड टे� गनर् र 
टे�को न�तजाको ��तक्षामा  बसेकाह�लाई �ान 
�दनुपन� कुराह� हुन्।

को�भड-१९ लागेको शंका या पुि� भएका �बरामीह�लाई 
सास फेनर् क�ठनाई , गाह� भएमा र  मान�सक 
���तमा नकरा�क प�रवतर्न भएमा तु��ै मेिडकल 
सहयोग �लन  ज�र� छ।
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घरका सद�ह�को �नगरानी

को�भड -१९ का ला�ग होम �ा�र��नमा बसेकाह�ले हेरचाह गन� �ि�या उ�-घन�, शहर�, ए�सयाली स�भर्का ला�ग

स�व भएस� शुद्ध हावा आवतजावत हुने रा�ो 
कोठामा ब�े र �ाल खु�ा रा�े। आग�ुक कसैलाई 
भेटन अनुम�त न�दने। सकेस� सधै मा� लगाउने।

घर �भ�ै  ब�े �व�ा

प�रवारका अ� सद�ह� अलग कोठामा रहने। य�द 
अल�ै कोठा उपल� नभएमा एकै ओछ्यान �योग 
नगन� तथा सकेस�  क��मा  १ �मटरको दरु� कायम 
गन�।

�ारे��न ब�े मा�ेद्वारा �योग ग�रने ठाउँको �योग 
सी�मत गरन� (उदाहरण, भा�ा, बाथ�म आ�द) र यी 
ठाउँह�मा शुद्ध हावा आवतजावत हु� भ�े सु�न��त 
गरन�। �बरामीले चलाउने ब�ुह� (ज�ै भाडा, बोतल, 
च�चा) छुटै्ट रा�े र सकेस� नछुने।

हेरचाह �व�ाह�

खोप लगाएको र कुनै प�न दीघर् रोग ( ज�ै  
�चनीरोग, उ� र�चाप) नभएका प�रवारको 
सद�लाई हेरचाह गनर् रो�े। हेरचाह गन� प�रवारको 
सद�ले नाक र मुख पुरै ढा�े ग�र मा� लगाउने। 
मा� �योग भएको बेला र �सको �योग प�छ समेत 
�सलाई छुनबाट जो�गने।  यदी मा� �भजेमा तु��ै 
बद�ने र �भजेको मा� रा�ो संग ड��बनमा 
फा�ने।

क��मा प�न २० सेके� स� साबुन पा�नले हात 
धुने र पेपर टावेलले हात सु�ा पान�  ; �बशेष गर� 
प�रवारका सद�ह� खाना खानु , टोइलेट जानु अ�घ 
पछ� र �ा�र��नमा बसेको �बरामीकोआसपास 
आएमा।

�बरामीको श�ररबाट �न�ेका  जुनसुकै तरल पदाथर् 
सकेस� नछुने (हेरचाह गद� मा� र फा�ने �म�ने 
खाले  हातमा प�ा लगाउने)। प�ा र मा� लगाउनु 
अ�घ र फुकालेप�छ हात धुने र ढ�न भएको 
ड��बनमा फोहोर �व�ापन गन�।

�ारे��न ब�े मा�ेसँग सँगै खाने कामका साथै 
टेबुलका सामा�ीह�, द�त मा�े म�न, �ुस, टावेल वा 
त�ा �योग नगन�।

सफा गन� �नद�शनह�

दै�नक घरमा , बाथ�म, शौचालय र बार�ार छुने 
सतहह� 1:49 अनुपातको पानी र ��चको �म�ण 
�योग गरेर सफा गनुर्होस्। �ारेनिटन ब�े मा�ेले 
बाथ�म र शौचालय �योग गरेप�छ सफा गनुर्होस्। 
शौचालय �स गनुर्अ�घ डाइलुट ��च सोलुसन (पानी 
र ��चको �म�ण) ख�ाउनुहोस्।

�ारे��न ब�े मा�ेको टेबुल सामा�ी, कपडा, टावेल र 
ओछ्यानको त�ा धुन �नय�मत लुगा धुने साबुन वा 
डीटरजे� �योग गन�। य�द �म�छ भने ६० िड�ी 
से��यस वा सो भ�ा मा�थ मे�शन वास गन� र रा�र� 
सुकाउने।।

�ारे��न ब�े मा�ेको घरका सबै सद�ह� 
जो�खममा रहेका ���ह� मा�नने भएकाले, उनीह�ले 
आ�नो शर�रको ताप�म र �ा� ���तलाई दै�नक 
�नगरानी गन�।

य�द �न� लक्षणह� दे�खएका छन् भने प�रवारको एक 
सद�ले �ा�कम�लाई �रपोटर् गन�, उपयु� मेिडकल 
सहायता �लने र को�भड-१९ पर�क्षण गन�ः
• �रो 
• पखाला 
• �ाद र ग�मा कमी 
स�व हु� भने उनीह�ले स�जर्कल मा� लगाइरा�े 
र सावर्ज�नक यातायात �योग सकेस� नगन�।

• घ�टी दखुाई
• खोक�

�च�ह�: Freepik.com


