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कोरोनाभाइरस समद
ु ायमा पग
ु ेप1छ के गन3?
कोरोनाभाइरसले समद
ु ायमा 0व2वंस गछ6 । कोरोनाभाइरस एकदमै चाँडो र थाहै नपाइ फैAलBछ। संCAमत EयिGतलाई लIण दे Kखन १ दे Kख १४
OदनसPम लाQने गछ6 । सR
े [ता लIण दे खा पछ6 न ्। यो समयमा
ु खा खोकS, Uवरो, सास फेन6 गाVो हुने, टाउको दY
ु ,े थकान र िजउ दY
ु ज
संCAमतबाट अBय EयिGतबाहे क कागज, काठ, `लाि[टक, AसGका र धातम
ु ा पbन भाइरस सन6 सGछ।
घरमा को(ह *बरामी भए:

सकेसPम घरAभdै ब[नप
ु छ6 । दाउरा, पानी, खाना र अBय आवgयक सामhी iयाउने िजPमेवारj पkरवारको bनिgचत सद[यलाई Oदनह
ु ोस ् (एक
वा दई
ु छ6 ।
ु जना)। वo
ृ ध र गभ6वती मOहलालाई य[तो िजPमेवारj Oदनु हुँदैन। उनीहp घरमै ब[नप
• समद
• पkरवारका सबै सद[यले हात र qाय: qयोग गkरने सामhी
ु ायमा कसैलाई य[ता लIण दे Kखए, सकेसPम घरAभdै तर
पkरवारका अBय सद[यबाट बेQलै राYे (आइसोलेसन) qयास

गनह
ु6 ोस ्। rबरामी र [व[थ सद[यले एउटै ओtयान, भाँडाकँु डा,
Aसरक/viयाwकेट वा अBय सामhी कOहले qयोग गनह
ु6 ु ँदैन।
कोरोनाभाइरस एकदमै bछटो सछ6 ।

• rबरामीले डाGटर भेxनबाहे क घरबाOहर bन[कनु हुँदैन।
• उपलvध भए, पkरवारका सबै सद[यले मा[क, कपडा वा [काफ6ले

नाक र मख
ु छो`नप
ु छ6 । खोGदा वा हाँtयु गदा6 कुOहनाले नाक-मख
ु

साबन
ु पानीले बारPबार धन
ु प
ु छ6 ।

• आ|नो आँखा, नाक, मख
ु र अनह
ु ार सकभर छुनह
ु ु ँदैन।
• }ड[पोजेबल प~जा उपलvध भए, rबरामीको हे रचार गन• [व[थ

EयिGतले qयोग गनप
ु6 छ6 । सहयोग गरे पbछ सरु €Iत [थलमा तp
ु Bतै
|याँGनप
ु छ6 । प~जा लगाएको अव[थामा अनह
ु ार वा अBय सामhी
छुनह
ु ु ँदैन।

ढाGनप
ु छ6 ।

तल उ3लेख भए अनस
ु ार तीन अव;थामा घरबाट बा(हर जान स?क@छ:
१.
२.
३.

किPतमा ७२ घ„टासPम Uवरो नआए (अथा6त ् Uवरो घटाउने औषधी qयोग नगरj परू ै तीन OदनसPम Uवरो नआएमा),
अBय लIणमा सध
ु ार आए (उदाहरणका लाˆग खोकS लाQने वा सास फेन6 गाVो हुने सम[या समाधान भएमा), र
पOहलो पटक लIण दे Kखएको Oदनदे Kख किPतमा ७ Oदन परू ा भएमा।

घरबा(हर जाँदा:

घरबाOहर आउने-जाने गन• पkरवारका सद[यले कृपया तल उiलेख गkरएका महŠवपण
ू 6 माग6bनद• शन पालन गनह
ु6 ोस ्:

• समद
ु ायका अ@य EयिGतबाट किHतमा २ Jमटर टाढा ब;नह
ु ोस ्।
पानी वा खाना/खाoय सामhी सwकलन/खkरदrबCS गन• [थलमा
पालो पख•र बसेका अBय EयिGतबाट किPतमा २ Aमटर टाढा
ब[नह
ु ोस ्।

• नाक र मख
ु मा[क, कपडा वा [काफ6ले छो`नह
ु ोस ्। अ@य
EयिGतबाट २ Jमटर टाढा बसे पOन य;तो गनप
ुQ छQ । यो समयमा
शारSTरक दरु S कायम राUु Oनकै जWरS छ।

• खोGदा वा हाँtयु गदा6 कुOहनाAभd नाक-मख
ु छोपेर गनप
ु6 छ6 ।
• हात Aमलाउन,ु चP
ु बन वा अंकमाल गनभ
ु6 Bदा नम[कार गन• वा
अBय तkरकाले अAभवादन गन6 सŒकBछ।

• कुनै लIण दे खा परे घरJभXै ब;नह
ु ोस ्।
• बा(हरबाट घर फकZपOछ कसैलाई वा के(ह नछोइ साबन
ु पानीले
Jम]चJम]च हात धन
ु ह
ु ोस ्। Aमiछ भने बाOहरबाट iयाइएका
सामhीलाई धन
ु े वा पt
ु ने गनह
ु6 ोस ्।

• एकता/ऐGयबbधता जनाउन दै Oनक सामद
ु ाOयक सँ;कारमा सहभागी
हुनह
ु ोस ्। केOह [थानमा Oदनको कुनै bनिgचत समय माbनसहp
आ-आ|नो ठाउँ मै बसेर एकताको सBदे श Oदने गीत गाउने वा

बाजा बजाउने गछ6 न ्। शारjkरक pपमा एक-अका6सँग निजक नभए
पbन यसले समद
ु ायमा रहे को अनभ
ु bू त OदBछ

२ Jमटर कOत हो?

• औसत वय[क गधाको शkररको लPबाई १.५ दे Kख २ AमटरसPम हुBछ।
• दव
ु ोस ्। हातको लPबाइ अटाउने गkर जAमनमा
ु ै हातलाई शkररभBदा बाOहर तBकाउनह
गोलो घेरा लगाउनह
ु ोस ्। तपाŽको हातको लPबाईभBदा तीन गुणा धेरै दरु j कiपना
गनह
ु6 ोस ्। •यbत नै दरु j अBदाजी २ Aमटर हुBछ।
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