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स्वास््र् आर्ुक्त 

 

COVID-19 आइसोलेसन सम्बन्धी प्रश्न तथा जवाफहरू 

 

यो कसलाई लाग ूहुन्छ? 

एरी काउण्टीमा बस्ने, COVID-19 को परीक्षणमा पोजेटटभ देखिएको कुनै पनन व्र्क्क्त 

 

म आइसोलेसन अन्तगगत पछुग? 

एरी काउण्टीमा COVID-19 को परीक्षणमा पोजेटटभ देखिएको कुनै पनन ननवासी स्थार्ी आर्ुक्तको 
आदेश अनुसार आइसोलेसनको अधीनमा हुन्छ। 
 

मलेै आइसोलेसनको आदेशलाई बेवास्ता गरें भने के हुन्छ? 

आइसोलेसनको आदेशलाई बेवास्ता गनुय भनेको सावयजननक स्वास््र् कानूनको (Public Health Law) 

िण्ड 12-b अन्तगयत दण्डनीर् अपराध हो। र्सका साथै, स्वास््र् ववभागले तपाईंलाई अनुपालना गनय 
असफल भएकोमा चिककत्सा सवुवधास्थलमा सीममत (Department of Health) राख्न िोज्छ। 
 

ठीक छ, त्यसोभए म कसरी आइसोलेसन बाहहर जान सक्छु? 

तपाईं न्र्ूर्ोकय  राज्र् स्वास््र् ववभाग (New York State Department of Health) द्वारा सेट गररएको 
ननकासी मापदण्ड पूरा नगदायसम्म आइसोलेसनमा रहनुपछय। तपाईंले ननकासी मापदण्ड पूरा गरेपनछ, 

तपाईं आफ्नो आइसोलेसन क्रम अन्त्र् गनय सक्नुहुन्छ। 
 

ननकासी मापदण्ड के-के हुन?् 

मापदण्ड र्हााँ छन:् 

तपाईंले ननम्न मध्र् कुनै पनन लक्षणको अनुभव गनुयभएको छ भने: ज्वरो आउने, िोकी लाग्ने 

श्वासप्रश्वासमा कमी हुने/श्वासप्रश्वासमा कटिनाइ हुने, ननकासी मापदण्ड र्स प्रकार हुन्छन:् 

 तपाईंले पटहलोपटक लक्षणहरूको अनुभव गनय सरुु गनुयभएदेखि कम्तीमा 7 टदन भएको छ; र 

 तपाईंलाई ज्वरो कम गने औषचध (जस्तै, टाइलेनल) को प्रर्ोग बबना कम्तीमा 3 टदनसम्म ज्वरो 
आएको छैन; र 

 श्वासप्रश्वासमा कमी हुने/िोकी लाग्ने/श्वासप्रश्वासमा कटिनाइ हुने जस्ता लक्षणमा सधुार 

आएको छ।  



तपाईंले सबै तीनवटा मापदण्ड पूरा गनुयहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो आइसोलेसनको क्रम अन्त्र् गनय 
सक्नुहुन्छ। 
 

तपाईंले तीमध्रे् कुनै पनन लक्षण अनुभव गनुयभएको छैन भने, ननकासी मापदण्ड र्स प्रकार हुन्छन:् 

 तपाईंको पटहलो COVID-19 परीक्षणमा पोजेटटभ देखिएको कम्तीमा 7 टदन भएको छ; र 

 तपाईलाई पनछल्लो कुनै रोग लागेको छैन 

तपाईंले र्ी दवुै मापदण्ड पूरा गनुयहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो आइसोलेसनको क्रम अन्त्र् गनय सक्नुहुन्छ 

 

त्यसथग मलेै ननकासी मापदणड पूरा गछुग  भने म पूणगरूपमा स्वतन्र हुन्छु? 

होइन! ननकासी मापदण्ड पूरा गनुय भने तपाईंलाई चिककत्सा आइसोलेसनबाट मात्र स्वतन्त्र गराउनु हो। 
तपाईं अझपैनन अन्र् सबै प्रिमलत राज्र् तथा स्थानीर् कानून र कार्यकारी आदेशहरूको अधीनमा 
रहनहुुन्छ। त्र्सकारण, उदाहरणको लाचग: 

 

तपाईंले गनग सक्ने कुराहरू तपाईंले गनग नसक्ने कुराहरू 

ककराना पसलमा जान पाटीमा जान 

बाटहर वाकमा जान माननसहरूको समहूमा िेलकुद िेल्न 

तपाईं साम्राज्र् राज्र् ववकास ननगमद्वारा 
पररभावषत अत्र्ावश्र्क सेवा उपलब्ध 

गराउने अत्र्ावश्र्क व्र्वसार्को लाचग काम 

गनुयहुन्छ भने, काममा जान 

तपाईं अत्र्ावश्र्क व्र्वसार् वा 
अत्र्ावश्र्क सेवाको लाचग काम 

गनुयहुन्न भने, काममा जान। 

 

म सचेत रहनपुने अन्य कुनै पनन ववशेष ननदेशन छ? 

तपाईं स्वास््र् सेवा कार्यकताय, पटहलो प्रनतकक्रर्ाकताय वा काममा फकय दै गरेको अन्र् अत्र्ावश्र्क 

कमयिारी हुनहुुन्छ भने, तपाईंले बबमारी सरुु भएपनछ वा लक्षणहरूको उपक्स्थनतलाई ध्र्ान नटदई 

COVID-19 को परीक्षणमा पोजेटटभ देखिएपनछ 14 टदनको लाचग मास्क लगाउन आवश्र्क हुन्छ। कृपर्ा 
कुन ैपनन थप ननदेशनको लाचग आफ्नो रोजगारदातासाँग जााँि गनुयहोस।् 
 

तर यहद म स्वास््य छु भने, म अरु कसैलाई पनन बबमार बनाउन सक्क्दन, होइन र? 

गलत। COVID-19 फैलावको जोखिम कम गनयको लाचग ननकासी मापदण्ड डडजाइन गररए पनन तपाईंबाट 

अन्र् माननसहरू सकं्रममत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। 
 



मलेै त्यो हुन नहदनका लागग के गनग सक्छु? 

सावधान रहनुहोस।् आफ्ना हातहरूलाई राम्रोसाँग ननर्ममत रूपमा धुनुहोस।् जनुसकैु समर्मा िोक्दा 
छोप्नुहोस।् 65 वषय माचथका वा कमजोर प्रनतरक्षा प्रणाली भएका वा अन्तननयटहत बबमारी भएका कोही 
व्र्क्क्तसाँग नक्जकको सम्पकय  नराख्नुहोस।् उचित सामाक्जक दरूी कार्म राख्नहुोस।् तपाईंलाई बाटहर 

जान आवश्र्क नपदायसम्म घरम ैबस्नहुोस।् 
 

म उक्त सबै कुरा बुझ्दछु। के मलाई स्वास््य ववभाग बाट अन्य कुनै कुरा आवश्यक पछग? 

होइन। तपाईंले ननकासी मापदण्ड पूरा गरेपनछ, तपाईंको आइसोलेसन अवचध समाप्त हुन्छ। 


