कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19)
कोरोना भाइरस रोग 2019 (COVID-19) माननसहरूमा एउटा नयााँ भाइरसको कारणले हुने श्वासप्रश्वासको रोग हो । यो एक
व्यक्तिबाट अको व्यक्तिमा सनन सतछ ।
यो नयााँ भाइरस भएकोले, हामीलाई यसबारे अझै धेरै कुराहरू थाहा छै न िर हामी प्रत्येक दिन COVID-19 बारे जाननरहे का छौं ।
ममननसोटाको जनस्वास््य समुिाय हाम्रो राज्यमा COVID-19 को फैलावटलाई दिलो गराउनका लागग काम गरररहे को छ र हामी
सहयोगका लागग सबैबाट आशा गरररहे का छौं ।
को बबरामी हुनसतछ होला भन्ने धारणाहरूलाई त्याग्नुहोस ् । भाइरसहरूले कुनै भेिभाव गिै न ।

लक्षणहरू
COVID-19 को संक्रमण पुक्टट भएका माननसहरूमा हल्कािे खि ननकै गम्भीर श्वासप्रश्वासको समस्या हुन्छ जसका लक्षणहरू
ननम्न हुन्छन ्:
▪
▪
▪

ज्वरो
िोकी
सास फेननमा कदिनाइ

COVID-19 बाट हल्का बबरामी भएका माननसहरू बबरामी हुाँिासम्म घरमै बस्न सतछन ् । गिककत्सकीय हे रिाह प्राप्ि गनुन बाहे क
िपाईंले घरबादहरका कक्रयाकलापहरूलाई एकिमै सीममि गराउनुपछन । यदि िपाईंलाई गिककत्सकीय हे रिाह प्राप्ि गनन
आवश्यक छ भने आफ्नो स्वास््य हे रिाह सेवा प्रिायकलाई फोन गनह
ुन ोस ् ।

आफू र आफ्नो समुिायलाई सुरक्षक्षि राख्नुहोस ्
COVID-19 बाट आफूलाई सुरक्षक्षि राख्ने उत्कृटट िररकाहरू भनेका िपाईंले आफूलाई रुघा िोकीबाट सुरक्षक्षि राख्न लागग
मलनह
ु ु ने समान सावधानीहरूलाई अपनाउनु हो:
▪
▪
▪
▪

साबन
ु र पानीले बारम्बार आफ्नो हािहरू धुनुहोस ् ।
िपाईं बबरामी हुनुभएमा घरमै बस्नुहोस ् ।
आफ्नो िोकीलाई छोप्नुहोस ् ।
बारम्बार छोइने वस्िु िथा सिहहरूलाई सफा गनह
ुन ोस ् र जीवाणुरदहि बनाउनुहोस ् ।

COVID-19 बारे िपाईंले सूिना कहााँ पाउनुहुन्छ भन्ने बारे मा सावधान रहनुहोस ् । COVID-19 को “उपिार” का वािाहरू वा
त्यसलाई रोकथाम गने ग्यारे न्टी गररएका िररकाहरू सही होइनन ् । अदहलेसम्म, COVID-19 का लागग कुनै िोप छै न । COVID19 लाई कसरी रोकथाम गनन मद्िि गने बारे को जानकारीका लागग MDH र CDC का वेबसाइटहरू हे नन जारी राख्नह
ु ोस ् ।

थप जान्नुहोस ्
COVID-19 बारे सबैभन्िा पनछल्ला जानकारीहरू यी वेबसाइटहरूबाट प्राप्ि गनह
ुन ोस ्:
▪

ममननसोटा स्वास््य ववभाग 2019 नोभेल कोरोना भाइरस (COVID-19)
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html)

▪

रोग ननयन्रण िथा रोकथाम केन्र 2019 नोभेल कोरोना भाइरस
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)
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