Nepali

कोरोना भाइरस : तथ्य र िमथ्या (झट
ू )
सामािजक स(जाल र सन
ु ेकै भरमा कोरोना भाइरसबारे धेरै 4म5या (झूट) खबर फै4लरहे को छ। ?य@ता केBह 4म5यालाई यहाँ EFट

पाHरएको छ। गलत सच
ू ना वा अफवाह फैलाउनु हुँदैन। थप जानकारQका लाRग सेSटसT फर Uडिजज कSWोल एSड XEभेSसन (CDC.gov)
र XवYव @वा@5य संगठन (WHO.int)को वेबसाइट हे नह
ुT ोस ्। कोरोना भाइरसस]बSधी कुनै िज_ासा वा EYन भए तपा`को समद
ु ायमा
खBटएका आइएbटका Ecतcनधीसँग पcन स]पकT गनह
ुT ोस ्।
•

!म#या: गमd मौसम भएको fेgमा कोरोना भाइरस फै4लदै न।

त#य: कोरोना भाइरस गमd र बBढ आiT ता भएको @थान लगायत सबै fेgमा फै4लSछ।
•
•

!म#या: तातो पानीले नह
ु ाए कोरोना भाइरस रोकथाम हुSछ।
त#य: तातो पानीले नह
ु ाउँ दा कोरोनाभाइरस रोकथाम हुँदैन। खासमा धेरै तातो पानीले नह
ु ाए चोटपटक लाjनसbछ।
!म#या: लामखk
ु टे को टोकाइबाट कोरोना भाइरस सछT ।

त#य: गलत। हालस]म लामखk
ु टे ले टोकेर कोरोना भाइरस सरे को कुनै जानकारQ वा Eमाण भेBटएको छै न।
•

!म#या: शHररमा अnकोहल, bलोHरन वा िpलच छqकTए कोरोना भाइरस नFट हुSछ।
त#य: होइन। शHरर4भg Eवेश गHरसकेको भाइरस ?यसरQ नFट हुँदैन। शHररमा अnकोहल, bलोHरन वा िpलच छqकTए आँखा र मख
ु साथै
लrा कपडालाई पcन हाcन पjु न सbछ।

•

!म#या: cनमोcनयाको खोपले नयाँ कोरोना भाइरसबाट सरु fा BदSछ।

त#य: cनमोcनयाको खोपले कोरोना भाइरसबाट सरु fा Bददै न। भाइरस नयाँ र 4भSन भएकाले बेjलै खोप चाBहSछ। अनस
ु Sधाताहs खोप
Xवकास गनt Eयास गHरररहे का छन ्।
•
•

!म#या: जाडो मौसम र Bहउँ ले नयाँ भाइरस नFट हुSछ।
त#य: हुँदैन। जाडो मौसमले कोरोना भाइरस नFट हुSछ भनेर XवYवास गनप
ुT नt कुनै कारण छै न।
!म#या: ______खाए/Xपए कोरोनाभाइरस रोकथाममा सहयोग पjु छ।

त#य: कुनै Xवशेष खाwय वा पेय पदाथTले कोरोना भाइरसबाट सरु xfत राyे Eमाण फेला परे को छै न।
•
•
•

!म#या: ६० वषTभSदा बBढ उमेरका |यिbतलाई माgै कोरोना भाइरसको सं}मण हुSछ।
त#य: गलत। सबै उमेरका |यिbतलाई कोरोना भाइरसको सं}मण हुनसbछ। (कृपया “लfण” ख•ड हे नह
ुT ोस ्।)

!म#या: एिSटबायोBटकले कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचार हुSछ।
त#य: हुँदैन। एिSटबायोBटक pयाbटे Hरयाको रोकथाम/उपचारका लाRग माgै EभावकारQ हुSछ। भाइरसका लाRग होइन।
!म#या: कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारका लाRग Xवशेष औषधी छन ्।
त#य: अBहलेस]म कोरोना भाइरसको रोकथाम वा उपचारका लाRग कुनै Xवशेष औषधी उपलpध छै न।

•

!म#या: गमd मौसम सs
ु भएपcछ कोरोना भाइरस पcन हराएर जानेछ।

त#य: गलत। अcघnला महा|याRधमा मौसमको कुनै Eभाव परे को Rथएन। साथै उrरQ गोलाwTधमा गमd सs
ु भए पcन दxfणी
•

गोलाwTधमा जाडो सs
ु हुँदैछ। भाइरस XवYवभHर फै4लएको छ।
!म#या: जसले सिजलै दश सेकेSड स]म सास रोbन सbछ सो |यिbतलाई कोरोना भाइरस भएको हुँदैन।
त#य: गलत। कोरोनाभाइरस सं}4मत धेरै यव
ु ा „बरामी दश सेकेSड भSदा लामो समयस]म Yवास रोbन सbछन ्। भाइरसको सं}मण
नभएका धेरै वw
ृ ध यसो गनT सbदै नन ्।

•

!म#या: कोरोना भाइरस घाँटQमा ब@छ। धेरै पानी Xपए भाइरस पेटमा पjु छ र ए4सडले नFट हुSछ।
त#य: कोरोना भाइरस घाँटQबाट Eवेश गनT सbछ तर यो सं}4मत |यिbतको कोXषका (cell) स]म पjु छ। यसलाई धोएर सफा गनT
सqकद…न।

•

!म#या: †याSड सेcनटाइजर साबन
ु -पानी भSदा EभावकारQ हुSछ।
त#य:हुँदैन। साबन
ु -पानीले हातमा भएका भाइरस नFट गनT र पखाnन सbछ। (हाˆो छालाको कोXषका4भg Eवेश गनT सbदै न।) यसरQ
धल
ु ोमैलो पcन सफा हुSछ। साबन
ु -पानी उपलpध नभएको अव@थामा †याSड सेcनटाइजर Eयोग गनुT उपयb
ु त हुSछ।

गलत सच
ू ना नफैलाऔं।
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