को�भड-19 कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ: यसले कसर� काम गदर् छ
तपा�ले सन्
ु नु भएको हुनसक्छ �क कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ को�भड-19 फै�लन न�दन मद्दत गन� एक तर�का हो ।
तर कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ के हो ?
कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ भनेको को�भड-19 को ला�ग सङ्क्रामक हुन सक्ने - र यसको थाहा नहुन सक्ने - मा�नसहरू प�ा लगाउनु र

उनीहरूलाई घरमै र अरू मा�नसबाट टाढा रहन भन्नु हो ता�क उनीहरूले अरू कसैलाई सङ्क्र�मत नगरुन ् ।

कोह� मा�नस को�भड-19 को सम्पकर्मा आएप�छ, उनीहरूले 2 दे �ख 14 �दनप�छ कह�ँ प�न अन्य व्यिक्तमा सानर् सरू
ु गनर् सक्दछन ् ।

य�त बेला, ती व्यिक्तले �बरामी महसस
ु नगनर् सक्छन ् तर �तनीहरूले अरूलाई भने को�भड-19 फैलाउन सक्छन ् ।
यसर� नै धेरै भन्दा धेरै व्यिक्त सङ्क्र�मत हुन्छन ् ।
कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ यो चक्रलाई रोक्ने एक तर�का हो ।
यसले यसर� काम गदर् छ:

दादरु ामा जस्तै को�भड-19 सङ्क्रमणको पिु ष्ट हुने हरे क व्यिक्तको बारे मा �म�नसोटा स्वास्थ्य �वभागलाई स�ू चत ग�रन्छ । य�द

तपा�को को�भड-19 पर��णको न�तजा पोिज�टभ आयो भने, तपा�लाई को�भड-19 केस अन्तवार्तार्कारले कल गनर् सक्नेछन ् ।

क�हलेकाह�ँ उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रे सर प�न भ�नन्छ । केस अन्तवार्तार्कारहरू प्रान्तीय, स्थानीय वा आ�दवासी जनस्वास्थ्य

�वभागहरूका ला�ग काम गदर्छन ् ।

केस अन्तवार्तार्कारहरूले कल गरे र तपा�लाई को�भड-19 को बारे मा जानकार� �दन्छन ् , तपा�को स्वास्थ्यको बारे मा सोध्छन ् र

तपा�का प्रश्नहरूको उ�र �दन्छन ् । उनीहरूले प�हले तपा�लाई टे नेसनचेतावनीनामक सामग्री पढे र सन
ु ाउनेछन ् । यो गोपनीयता बारे

जानकार� हो र तपा� आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार� बताउन सहमत हुनह
ु ु न्छ �क हुनह
ु ु न्न भनेर सोध्छ । तपा�को जानकार�

तपा�को अनम
ु �त �बना कसैलाई �दन �मल्दै न ।

उनीहरूले तपा�को पर��णको न�तजा पोिज�टभ आउनु भन्दा केह� �दन अ�घदे �ख कोसँग �नकट आउनभ
ु एको �थयो भनेर प�न

सोध्दछन ् । सामान्यतया, को�भड-19 सङ्क्रमण पिु ष्ट भएको कसैसँग �नकट दरू �मा 15 �मनेटभन्दा बढ� समय �बताउने व्यिक्तलाई

कन्ट्याक्ट भ�नन्छ । केस अन्तवार्तार्कारले तपा�लाई कन्ट्याक्ट को हो भनेर प�ा लगाउन मद्दत गन�छन ् ।

केस अन्तवार्तार्कारहरूले त्यसप�छ तपा�का कन्ट्याक्टहरूलाई कल गरे र उनीहरूसँग पर��णको बारे मा कुरा गनर् सक्नेछन ्

। उनीहरूले तपा�को अनम
ु �त �बना तपा�का कन्ट्याक्टहरूसँग कुनै अन्य व्यिक्तगत जानकार� प्रदान गद� नन ् । अन्तवार्तार्कारले

उनीहरूलाई उनीहरू तपा�सँग अिन्तम पटक �नकट सम्पकर्मा आएको �दनदे �ख गन्ती गरे र 14 �दनसम्म घरमा बस्न भन्दछन ्

। य�द उनीहरू घरमा बसे भने, उनीहरूका क�टाणु प�न घरमै रहन्छन ् ।
कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ तपा�को सहयोगले मात्र सफल हुन्छ ।
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य�द केस अन्तवार्तार्कारले तपा�लाई कल गरे मा फोनको जवाफ फकार्उन न�बसर्नह
ु ोस ् । य�द तपा�ले उनीहरूको कलको जवाफ

फकार्उन असमथर् हुनभ
ु यो भने, उनीहरूले सन्दे श छोड्नेछन ् । उनीहरूलाई कल ब्याक गनर् �निश्चत हुनह
ु ोस ् ।

केस अन्तवार्तार्कारहरूले ज�हले प�न तपा�लाई उनीहरू को हुन ्, उनीहरू कसका ला�ग काम गछर् न ् र उनीहरूले को�भड-19 को बारे मा

कल ग�ररहे को भनेर बताउनेछन ् । उनीहरूले क�हले प�न तपा�को आप्रवास िस्थ�त, पैसाको ला�ग वा तपा�को ब�क, क्रे�डट काडर्,

सामािजक सरु �ा नम्बरहरू माग्दै नन ्

य�द तपा� अङ्ग्रेजीमा बोल्न चाहनह
ु ु न्न भने, केस अन्तवार्तार्कारलाई थाहा �दनह
ु ोस ् । उनीहरूले तपा�को भाषा बोल्ने फरक

अन्तवार्तार्कारलाई खोज्नेछन ् वा फोन दोभाषे प्रयोग गन�छन ् ।

अन्तवार्तार्कारहरूले तपा�सँग अन्य जानकार� प�न प्रदान गदर् छन ् - जस्तै तपा�सँग बस्ने मा�नसहरूको कसर� सरु �ा गन� र खाना,

औष�ध र तपा� घरमा सरु ��त रहन आवश्यक पन� अन्य सामानहरू कसर� प्राप्त गन� भन्ने बारे मा ।

एकसाथ, कन्ट्याक्ट ट्रे �सङ र केस अन्तवार्तार्कारहरूको सहयोगले हामी को�भड-19 फैलने ग�तलाई �ढलो पानर् सक्छ� । तपा�ले

आफ्नो भ�ू मका �नभाउनभ
ु एकोमा धन्यवाद ।
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