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मैले  किहले  परी�ण  गराउनुपछ�  ? अ�राि�� य  
यात्रा  
ट� ा � न्��  

[[उ�ाहजनक स�ीत]  

[[वण�न]      

तपाईंले किहले कोिभड-19 को परी�ण गराउनु ? 

तपाईंको प�रवार अक� देश छ ।  CDC ले यात्रा अिघ र पिछ परी�ण गराउन िसफा�रस । यात्राका लािग 
नवीनतम मापद� र िसफा�रसह�का लािग CDC को वेबसाइट 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-
covid19.html) मा जानुहोस् ।  

कितपय देशह�ले तपाईं यात्रा गनु�अिघ परी�ण गराउन अिनवाय� गराउन वा तपाईंलाई अिनवाय� खोप 
लगाउनुपन� गराउन सक्छन् । तपाईंले यात्रा गन� िवशेष ग��का मापद�ह� निबस�नुहोस् । 
(https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-
Information.html) 

�सका साथसाथै, अमे�रका फक� दा, सबै यातु्रह�ले यात्रा गनु�भ�ा एक िदन अिघ मात्र कोिभड-19 को 
परी�ण गराएर नेगेिटभ नितजा आएको देखाउ पद�छ । 

यिद तपाईं िबरामी �नु�न्छ वा तपाईंको कोिभड-19 को परी�णको नितजा पोिजिटभ आयो र तपाईंमा 
ल�णह� दे�खन सु� गरेको वा परी�ण गराएको 10 िदन पिन भएको छैन भने यात्रा नगनु�होस् ।  

यिद तपाईं भख�रै कोिभड-19 सङ्क्रिमत ���सँग िनकट स�क� मा आउनुभएको िथयो भने यात्रा 
नगनु�होस् । स�क� मा आउनुभएको पाँच िदनपिछ परी�ण गराउनुहोस् र तपाईंले आफ्नो �ारे�ाइन 
अविध पूरा नभएस� र 10-िदने मा� लगाउनुपन� अविध पूरा नगरेस� यात्रा नगनु�होस् । 

यिद तपाईं कोिभड-19 परी�णको नितजा प�ख�रहनुभएको छ भने यात्रा नगनु�होस् । यिद तपाईं भ्रमण गन� 
स्थानमा �ँदा तपाईंको परी�णको नितजा पोिजिटभ आयो भने, तपाईं आइसोलेसनमा रहनुपन� �न्छ र 
आइसोलेसनबाट बािहर आउन सुरि�त नभएस� फिक� ने काय�क्रमलाई स्थिगत गनु�पन� �न्छ । तपाईंको 
प�रवार र तपाईं िनकट स�क� मा आएका ���ह� पिन �ारे�ाइनमा रहनुपन� �न सक्छ । 

यिद तपाईंले िसफा�रस ग�रएका सबै कोिभड-19 खोपह� लगाउनुभएको छैन भने, तपाईंले अ�रा�ि�� य 
यात्रा गनु��ँदैन । यिद तपाईंले यात्रा गन�पन� छ भने, तपाईंको यात्राको तीन िदनिभत्र, आफ्नो प्रस्थान िमितको 
सकेस� निजक परी�ण गराउनुहोस् । 
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यस उदाहरणमा, तपाईंको प�रवार बुधबार प्रस्थान गद�  छ । प�रवारमा िसफा�रस ग�रएका सबै कोिभड-19 
खोप नलगाइसकेका हरेक सद�ले तपाईंको यात्रा सु� �नु अिघ आइतबार, सोमबार वा म�लबार 
परी�ण गराउनुपद�छ ।  

�स बाहेक, पिछ�ो 90 िदनिभत्र कोिभड-19 को परी�णमा पोिजिटभ नितजा आएको अवस्थामा बाहेक 
सबैले अ�रा�ि�� य यात्रा गरेको तीनदे�ख पाँच िदनमा परी�ण गराउनुपछ�  ।  

तपाईं र तपाईंको प�रवार शुक्रबार बाट फक� नु�न्छ । तपाईंह� सबैले सोमबार, म�लबार वा बुधबार 
परी�ण गराउनुपछ�  । ल�णह� देखा परेमा तु��ै परी�ण गराउनुहोस् । 

िसफा�रस ग�रएका सबै कोिभड-19 खोपह� नलगाएका यातु्रह�ले पिन अ�रा�ि�� य यात्रा गरेपिछ 5 
िदनस� घरमै (�ारे�ाइनमा) ब�ुपछ�  । िसफा�रस ग�रएका सबै कोिभड-19 खोपह� लगाएका वा िवगत 
तीन मिहनािभत्र कोिभड-19 सङ्क्रमण भएका ���ह�ले �ारे�ाइनमा ब�ु आव�क छैन ।  

तपाईंले अ� किहले-किहले परी�ण गराउनुपन� र कहाँ परी�ण गराउने भ�े बारे थप जानकारीका लािग, 
MDH को कोिभड-19 परी�ण वेबपेजमा जानुहोस् । 
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html) 

[[उ�ाहजनक स�ीत]  
 

Minnesota Department of Health 
Communications Office  
PO Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
651-201-4989  
health.communications@state.mn.us 
www.health.state.mn.us  

2/2/22 (Nepali) 

यो जानकारी िभ� ढाँचामा प्रा� गन�, यस न�रमा कल गनु�होस्: 651-201-4989 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html
mailto:health.communications@state.mn.us

