
 

      

 
 
 

सावर्जिनक ःवाःथ्य जानकारीको लािग तपाईंको िवश्वसनीय ॐोत 

COVID-19 अःपतालमा जाँदा वा त्यहाँबाट फकर् दा 

COVID-19 भएका अिधकांश मािनसहरूलाई सानोितनो िबरामी भएको हुनेछ। केही मािनसहरूलाई श्वासूश्वासमा किठनाइ हुन सक्छ।  
गम्भीर ःवाःथ्य समःयाहरू िबरामी महससु भएको दोॐो हप्ताको अविधमा सुरू हुन सक्छन।्  लक्षणहरू ितु रूपमा खराब हुन सक्छन।् 
िनम्न मािनसहरू गम्भीर ःवाःथ्य समःयाहरूको जोिखममा छन:्  

 िसकल सेल रोग लागेका र रगत पातलो भएका 
 मगृौला खराब भएका वा डायिलिसस ूाप्त गिररहेका 
 कलेजो खराब भएका, िसरोिसस वा हेपाटाइिटस भएका 
 क्यान्सर उपचार (केमोथेरापी वा िविकरण) गरेका, अङ्ग वा हड्डीको मासीको ूत्यारोपण गरेका, ःटेरोइड औषिधहरू िलएका वा 

HIV/AIDS भएका 
 गत दईु हप्तामा हालै वा भखर्रै गभार्वःथा भएका 
 मधुमेह 

 जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात हृदयघात वा कोरोनरी धमनी रोग भएका 
 दम, दीघर् वायुनलीशोध, इिम्फसेमा वा साकोर्इडोिसस भएका 
 मिःतंक पक्षघात, ःशोक वा मेरूदण्डको मासीमा चोक भएका 

यिद तपाईंलाई िचिकत्सा ःयाहार खोज्न आवँयक पछर् भने, अःपतालमा जाँदा वा त्यहाँबाट आउदा यो मागर्िनदेर्शनको पालना गनुर्होस।् 
 अःपताल जाने 

o तपाईंलाई श्वासूश्वासमा किठनाइ भएमा वा अन्य कुन ैपिन िचिकत्सा आकिःमकका लािग 911 मा फोन गनुर्होस।्   
 तपाईं COVID-19 को ूभावमा आउनुभएको छ भनी आकिःमक सेवाहरूलाई सूिचत गनुर्होस।्   
 EMS लाई ितनीहरू आइसकेपिछ हिरयो 'गहृ क्वारेन्टाइन' फारामको ूितिलिप उपलब्ध गराउनुहोस।्   

o यो आकिःमक अवःथा होइन भने: 

 मागर्िनदेर्शनका लािग आफ्नो ूदायक वा 24/7 COVID-19 हटलाइन (216-299-1750) लाई फोन 

गनुर्होस।् 
 यिद तपाईंसगँ कार छ भने, तपाईं आफैं ले सुरिक्षत तिरकाले साइभ गनर् सक्नुहुन्छ भनी िनणर्य गनर्होस।् 
 पिहला कसैलाई फोन नगिरकन अःपतालमा नजानहुोस।् 

 अःपताल छोड्ने 

o तपाईं अझैपिन अन्य मािनसहरूलाई िबरामी बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ।  
o अन्य ःथानहरूमा नरोिकनुहोस।् तपाईं बःनुभएको ःथानमा याऽा गनुर्होस।् 

 यिद कसैले तपाईंलाई साइभ गनुर्हुन्छ भने: 

o िनजी कारबाट माऽ याऽा गनुर्होस ्(कुनै िलफ्ट, उबर, ट्याक्सी वा सावर्जिनक यातायातबाट होइन)। 
o कारको साइभरबाट सक्दो टाढा बःनहुोस।् 
o दवुै साइभर र तपाईंले (तपाईंसगँ केही भएमा) पञ्जा र मुख र नाक ढाक्ने सिजर्कल माःकहरू लगाउनुपछर्। 
o कारमा साइभर र तपाईं माऽ हुनुपछर्; अन्य कुनै याऽुहरू हुनुहँुदैन। 

 कार सफा गनेर् 
o कारको सतह र ह्याण्डलहरू नछुनुहोस।् 
o बािहर िनिःकएपिछ सतह र ह्याण्डलहरू सफा गनुर्होस।् 
o सफा गिरसकेपिछ हातहरू धुनुहोस।् 4.2.2020 v1 


