पष्ृ ठ अद्यावधिक गरिएको मिति 05/12/2020। कृपया अद्यावधिक जानकािीका लाधग यो पष्ृ ठलाई बािम्बाि जााँच
गनह
नु ोस ्। िपाईंले िल खोजजिहे को जानकािी फेला पानह
नु न न्न भने, कृपया ECDOH COVID-19 सम्बन्िी जानकािी
लाइन (716) 858-2929 िा फोन गनह
नु ोस ्।
(Español) (Arabic) (Burmese)
हाम्रो समद
ु ायमा COVID-19 पुष्टि भएको छ। सबैजनाले आफ्नो स्वास््यको ननगरानी र ननम्नमध्ये कुनै पनन

समावेश हुने COVID-19 लक्षणहरू हे नप
ु दु छ: 100.4 वा सो भन्दा उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा
कमी हुने, चचसो लाग्ने, चचसोले गदाु बारम्बार काप्ने, माांसपेशी दख्
ु ने, घााँिी दख्
ु ने, पखाला लाग्ने, स्वाद वा गन्धको
नयााँ कमी हुने।

COVID-19 परीक्षण
प्लाज्मा दान
आफ्नो सरु क्षा कसरी गने
तपाईं बबरामी हुनह
ु ु न्छ भने के गने
1. COVID-19 भनेको के हो?
कोिोना भाइिस िोग 2019 (COVID-19) भनेको एक व्यजतिबाट अको व्यजतििा सने श्वासप्रश्वास सम्बन्िी बबिािी
हो। COVID-19 लाग्ने भाइिस भनेको नोभेल कोिोना भाइिस हो जन
न वनहान, चीनिा प्रकोपको बािे िा अननसन्िानको
अवधििा पहहलोपटक पहहचान गरिएको धियो। नवीनतम जानकारीका लाचग, CDC COVID-19 वेबसाइिमा
जानुहोस ्।
2. COVID-19 का लक्षणहरू के-के हुन ्?
COVID-19 लागेका बबिािीहरूलाई तनम्न सिावेश हनने लक्षणहरूका साि िध्यिदे खख गम्भीि श्वासप्रश्वास सम्बन्िी
बबिािी हनन्छ:


ज्विो आउने (100.4 डिग्री वा सो भन्दा िाधि)



खोकी लाग्ने




श्वासप्रश्वासिा किी हनने
धचसो हनने



धचसोले गदाु बािम्बाि काप्ने



िाांसपेशी दख्
न ने




टाउको दख्
न ने
घााँटी दख्
न ने



स्वाद वा गन्िको नयााँ किी



पखाला लाग्ने



केही िातनसहरूलाई गम्भीि जहटलिाहरू हनन सतछ।



CDC ले यस सियिा लक्षणहरू भाइिसको सम्पकुिा आएपतछ कम्िीिा 2 हदन वा िेिै भए 14 हदनिा दे खापनु सतछन ्
भन्ने ववश्वास िाख्दछ।

3. COVID-19 कसरी फैललन्छ?
COVID-19 हनने भाइिसलाई एक व्यजतिबाट अको व्यजतििा सने िोग िातनन्छ, िख्
न य रूपिा सांक्रमिि व्यजतिले

खोतदा वा हाजछछउाँ गदाु श्वासप्रश्वासका तछटाहरू िाफुि उत्पन्न हनन्छ। यी तछटाहरू नजजकैको िातनसहरूको िख
न वा

नाकिा पस्न सतछन ् वा सम्भाववि रूपिा फोतसोिा पस्छन ्। िातनसहरू एक-अकाुसाँग नजजकको सम्पकु (लगभग 6
फफट मभत्र) िा हनाँदा फैलने सम्भावना िेिै हनन्छ। CDC COVID-19 कसरी फैललन्छ हे नह
नु ोस ्।
4. मैले आफूलाई कसरी सरु क्षक्षत राख्न सक्छु?
हाल COVID-19 सांक्रिणको िोकिाि गनु कननैपतन खोपहरू छै नन ्। सांक्रिणलाई िोतने सबैभन्दा उत्कृष्ट िरिका

भनेको यो भाइिसको प्रभाविा नआउनन हो। यद्यवप, िपाईंले श्वासप्रश्वास सम्बन्िी भाइिसहरूको फैलाव िोतनिा
िद्दि गनुको लाधग यी तनयमिि कायुहरूको पालना गनप
नु छु ।


आफ्ना हातहरूलाई कम्िीिा 20 सेकेण्िसम्ि पटक-पटक ि िाम्रोसाँग साबनन ि पानीले िनननहोस ्। साबनन ि पानी उपलब्ि
नभएिा, अल्कोहल-आिारिि ह्याण्ि सेतनटाइजि प्रयोग गनह
नु ोस ् ।






यो उत्कृटि लभडियो हे नुहोस ्, यी उत्तम सामग्रीहरू साझा गनह
नु ोस ् ि सुरक्षक्षत रूपमा ह्याण्ि सेननिाइजर प्रयोग गनह
ु ोस ्

निोएका हािहरूले आफ्ना आाँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस ्।

बबिािी भएका िातनसहरूसाँग नष्जकको सम्पकु नबनाउनुहोस ्।

आफ्नो खोकी वा हाजछछउाँ लाई हटस्यल
न े छोप्नह
ु ोस ्, त्यसपतछ हटस्यल
न ाई फोहोि फाल्ने भााँिोिा फाल्नह
न ोस ् ि हटस्यन छोएपतछ

साबनन ि बधगिहे को पानीले आफ्ना हािहरू िनननहोस ्। िपाईंसाँग हटस्यन छै न भने, आफ्नो कनहहनो िल खोतननहोस ् वा हाजछछयाँ
गननह
ु ोस ्, आफ्ना हािहरूिा होइन।


बािम्बाि रूपिा छोइने सिह ि वस्िनहरू (उदाहिणका लाधग: टे बनल, ढोकाको चनकल, बजत्िका जस्वच, ह्याण्िल, िेस्क,

शौचालय, फसेट, मसङ्कहरू) सफा गिे ि फकटाणनिहहि बनाउननहोस ्। आफ्नो घर सफा राख्ने र ककिाणुरहहत बनाउने हे नह
नु ोस ् ि
EPA-दताु गररएको घरायसी ककिाणन
ु ाशक औषचधहरू प्रयोग गनु मसफारिस गरिएको छ। उत्पादनको सिन क्षक्षि ि प्रभावकािी
प्रयोग सनतनजश्चि गनुको लाधग लेबनलिा भएका तनदे शनहरू (जस्िै पञ्जाहरू लगाउने ि प्रयोगको अवधििा िपाईंसाँग िाम्रो
भेजन्टलेसन छ भनी तनजश्चि गने) पालना गनह
नु ोस ्।





फेस कभररङ लगाउनह
न ोस ् (प्रश्न #5 हे नह
नु ोस ्)।

सामाष्जक दरू ी अभ्यास गनह
ु ोस ् (प्रश्न # 10 हे नह
नु ोस ्)

व्यष्क्त तथा पररवारहरूको लाचग CDC जााँचसूची हे नह
नु ोस ् ि

आफ्नो घर तयार पानह
ु ोस ् - COVID-19 का लक्षणहरू दे खखएि िपाईंको घिको कोही व्यजति बबिािी हनननभयो भने के गने
भन्ने बािे िा योजना बनाएि केही कनिा जान्ननहोस ्

5. मैले अनह
ु ार छोप्ने कपिा लगाउनप
ु छु ?


शक्र
न बाि, अवप्रल 17, 2020 िा िािी 8 बजे प्रभावकािी हनाँदै दईन वर्ुभन्दा बढी उिेिको ि धचफकत्सकीय रूपिा फेस-कभरिङ
सहन सतने न्ययोकु िाज्यका कननै पतन व्यजतिले सावुजतनक स्िानिा हनाँदा ि व्यवजस्िि गनु नसतने वा सािाजजक दिी
कायि नगदाु िास्क वा फेस-कभरिङले आफ्नो नाक ि िख
न ढातन आवश्यक पनु सतनेछ। फेस कभरिङ िात्र लगाएि

िपाईंले अन्य साविानीहरूलाई वेवस्िा गनु सतननहनन्न भन्ने कनिा याद िाख्ननहोस ् — हािीले िहत्त्वपणु कािहरू बाहे क

अन्य सबै कािहरूको लाधग सबै न्ययोकु वासीहरूलाई अझैपतन घििा बस्न तनदे शन हदन्छौं। िपाईंले प्रभावहरू बािे िाम्रोसाँग
बझ्
न नको लाधग कायुकािी आदे शका सबै लागयोग्य ित्वहरू पढ्न िहत्त्वपणु छ। कायुकािी आदे श नां. 202.17 यहााँ हे नह
नु ोस ्।


COVID-19 िहािािीको अवधििा सावुजतनक स्िानिा फेस कभरिङ आवश्यक पने NYSDOH कायुकािी आदे श बािे
अन्िरिि िागुतनदे शन 202.17 ि 202.18 (अवप्रल 17, 2020) हे नह
नु ोस ्



कपिाको फेस कभरिङ कसिी प्रयोग गने भन्ने बािे िा हे ननह
ु ोस ्।

6. म 100.4 वा सो भन्दा उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा कमी हुने, चचसो लाग्ने, चचसोले गदाु

बारम्बार काप्ने, माांसपेशी दख्
ु ने, घााँिी दख्
ु ने, पखाला लाग्ने, स्वाद वा गन्धको नयााँ कमी हुने जस्ता COVID- 19 का
लक्षणहरू भएका कोही व्यष्क्तसाँग सम्पकुमा आएमा मैले के गनु पछु ?


िपाईंको अनाविणको अजन्िि हदनबाट 14 लगािाि हदनको लाधग घि बस्ननहोस ्। िपाईं िहत्त्वपणु किुचािी हो भने
काििा गएि काि सकेपतछ मसिै घि जाननहोस ्।





अन्य व्यजतिहरूबाट आफ्नो दिी (लगभग 6 फफट वा 2 मिटि) िाख्ननहोस ्।
यस सियावधििा आफ्नो घििा आगन्िनकहरूलाई आउन नहदननहोस ्।
लक्षणहरूको लाधग आफ्नो तनगिानी गनह
नु ोस ्।

7. मलाई 100.4 वा सो भन्दा उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा कमी हुने, चचसो लाग्ने, चचसोले गदाु
बारम्बार काप्ने, माांसपेशी दख्
ु ने, घााँिी दख्
ु ने, पखाला लाग्ने, स्वाद वा गन्धको नयााँ कमी हुने जस्ता COVID-19 का
लक्षणहरू दे खखएमा मैले के गनप
ु छु ?
िपाईंलाई लक्षणहरू भएिा:



COVID-19 भएका िेिैजसो िातनसहरूलाई सामान्य बबमारी हनन्छ ि घििै बसेि स्वस्ि हनन सतछन ्।

घरमै बस्नुहोस ् ि आफ्ना घिपरिवािका अन्य व्यजतिहरूबाट टाढा िहननहोस ्। धचफकत्सा स्याहाि प्राप्ि गदाु बाहे क आफ्नो
घिबाट बाहहि नजाननहोस ्। सावुजतनक क्षेत्रहरूिा नजाननहोस ्।



आफ्नो धचफकत्सकलाई फोन गनह
ु ोस ् ि आफ्ना लक्षणहरू बािे वणुन गनह
नु ोस ्। पहहला फोन नगरिकन मसिै उहााँहरूको

कायाुलय वा आपिकालीन ववभाग/आकजस्िक स्याहाि केन्रिा नजाननहोस ्। िपाईंलाई आपत्कालीन धचफकत्सा आवश्यक छ
जस्िो लागेिा, िनरून्िै 911 िा फोन गिे ि उहााँहरूलाई आफ्ना लक्षणहरूको बािे िा िाहा हदननहोस ्।


आफ्नो खोकी वा हाजछछउाँ लाई हटस्यनले छोप्नुहोस ्, त्यसपतछ हटस्यनलाई फोहोि फाल्ने भााँिोिा फाल्ननहोस ् ि हटस्यन छोएपतछ

साबनन ि बधगिहे को पानीले आफ्ना हािहरू िनननहोस ्। िपाईंसाँग हटस्यन छै न भने, आफ्नो कनहहनो िल खोतननहोस ् वा हाजछछयाँ
गननह
ु ोस ्, आफ्ना हािहरूिा होइन।


आफ्ना हातहरूलाई कम्िीिा 20 सेकेण्िसम्ि बािम्बाि साबनन ि पानीले धुनुहोस ्।



बािम्बाि रूपिा छोइने सिह ि वस्िनहरू (उदाहिणका लाधग: टे बनल, ढोकाको चनकल, बजत्िका जस्वच, ह्याण्िल, िेस्क,

शौचालय, फसेट, मसङ्कहरू) सफा गिे ि फकटाणिन हहि बनाउनह
न ोस ्। आफ्नो घर सफा राख्ने र ककिाणरु हहत बनाउने हे नह
नु ोस ् ि

EPA-दताु गररएको घरायसी ककिाणुनाशक औषचधहरू प्रयोग गनु मसफारिस गरिएको छ। उत्पादनको सनिक्षक्षि ि प्रभावकािी
प्रयोग सनतनजश्चि गनुको लाधग लेबनलिा भएका तनदे शनहरू (जस्िै पञ्जाहरू लगाउने ि प्रयोगको अवधििा िपाईंसाँग िाम्रो
भेजन्टलेसन छ भनी तनजश्चि गने) पालना गनह
नु ोस ्।





व्यजतिगि घिायसी वस्िनहरू साझा नगनह
ु ोस ्
फेस कभररङ लगाउनह
न ोस ् (प्रश्न #5 हे नह
नु ोस ्)।

तपाईं बबरामी हुनुहुन्छ भने COVID-19 को फैलावलाई रोक्नमा मद्दत गने कदमहरू (CDC)
तपाईंले घरमा आफ्नो स्वास््य व्यवष्स्थत गनुको लाचग गनु सक्ने 10 विा कुराहरू (CDC)

8. महत्त्वपूणु कमुचारीहरू COVID-19 ले सांक्रमक वा यसमा अनावरण भएपनछ उनीहरू आफ्नो काममा कहहले
फककुन सक्छन ्?


COVID-19 को अनाविण ि सांक्रिण पालना काििा फफकुने नलसुङ होमका कमुचारीहरूको लाधग NYSDOH प्रोटोकलहरू
(अद्यावधिक गरिएको 04/29/2020)



काििा फफकुने स्वास््यस्याहार र अन्य ननदे लशत स्याहार सेहिङहरूका कमुचारीहरूको लाधग NYSDOH प्रोटोकलहरू
COVID-19 को अनाविण वा सांक्रिण पालना गदै (अद्यावधिक गरिएको 03/31/2020)



COVID-19 को अनाविण वा सांक्रिण पालना गदै काििा फफकुने स्वास््यस्याहार र अन्य ननदे लशत स्याहार सेहिङहरू
बाहे क अन्यका कमुचारीहरूको लाधग NYSDOH प्रोटोकलहरू (अद्यावधिक गरिएको 03/31/2020)

9. मलाई 100.4 वा सो भन्दा उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा कमी हुने, चचसो लाग्ने, चचसोले गदाु
बारम्बार काप्ने, माांसपेशी दख्
ु ने, घााँिी दख्
ु ने, पखाला लाग्ने, स्वाद वा गन्धको नयााँ कमी हुने जस्ता COVID-19 का
लक्षणहरू दे खखएपनछ म घरबाि बाहहर कहहले ननष्स्कन सक्छु?

घििा बसेका COVID-19 भएका िातनसहरू तनम्न सिुहरूको पालना गिे ि घिबाट बाहहि जान सतछन ्:


िपाईंका लक्षणहरू दे खापिे को कम्िीिा 7 हदन बबिेपतछ।



िपाईंलाई ज्विो कि गने और्धिहरूको प्रयोग बबना लगािाि कजम्ििा 3 पिा हदन (72 तनिन्िि सिय) सम्ि ज्विो
नआएिा।

र




अन्य लक्षणहरू सि
न ाि भएपतछ (उदाहिणको लाधग, िपाईंको खोकी वा श्वासप्रश्वासको किीिा सि
न ाि भएपतछ)।
अतिरिति तनदे शनको लाधग आफ्नो स्वास््य स्याहाि प्रदायकलाई फोन गिे ि पिािशु मलननहोस ्।
प्रश्न #11 हे ननह
ु ोस ्।

10. सामाष्जक दरू ीका सझ
ु ाव तथा मागुननदे शनहरू के-के हुन ्?



घरमा बस्नाले जीवन बच्नेछ र हाम्रो समुदाय सुरक्षक्षत रहनेछ।

सम्भव भएसम्ि घििा बस्ननहोस ्। फकिाना पसल, फािेसी ि अन्य िहत्त्वपणु सेवाहरूद्वािा प्रस्िाव गरिएका होि िेमलभिी
सेवा ि अनलाइन फकनिेल सेवाहरू प्रयोग गनह
नु ोस ्। यहद केही कािणले िपाईं घिबाट बाहहि जाननपिे िा, फेस कभरिङ
लगाउनह
न ोस ् ि अन्य व्यजतिहरूबाट कजम्ििा 6 फफटको सिन क्षा दिी कायि िाख्नह
न ोस ्। (प्रश्न #5 हे नह
नु ोस ्)





िपाईंको घिभन्दा बाहहि बस्ने िातनसहरूसाँग मभि जम्िा गिे ि नबस्ननहोस ्।

ििाइलोको लाधग वा िपाईंलाई हदतक लागेको हननाले पसल वा अन्य सावुजतनक स्िानहरूिा नजाननहोस ्।

िाइि-शेयि, ट्यातसी सेवा वा सावुजतनक यािायािहरू प्रयोग गने वा चलाउने िातनसहरूले सम्भव भएसम्ि अन्य
व्यजतिहरूबाट कजम्ििा छ फफटको दिी कायि िाख्न सकेसम्ि प्रयास गनप
नु छु । ट्यातसी ि िाइि शेयि चालकहरूले िाइिि ि
बबसौनीहरूको बीचिा सािनिा भएका किा सिहहरूलाई िाम्रोसाँग फकटाणिन हहि बनाउन कदिहरू चाल्नप
न छु ।




पजमा न्यूयोकु राज्य हे नह
ु ोस ्

व्यवसाय बन्द र स्िाकफङ सम्बन्धी जानकारी हे नह
ु ोस ्

11. ECDOH ले मलाई मेरो चचककत्सकले हदएको नोि बाहे क "काममा फकुनुहोस ्" नोि हदन सक्छ?
ECDOH COVID-19 आइसोलेसन ि तवािे न्टाइनका कागजािहरू हे नह
नु ोस ्।
12. COVID-19 बाि एकदमै बबरामी हुने उच्च जोखखममा को छ?
सीमिि अनस
न न्िान अनस
न ाि, (िट
न न िोग, ििनिेह ि फोतसो िोग जस्िा) दीघुकालीन धचफकत्सा अवस्िाहरू भएका वद्ध
ृ

िातनसहरू ि इम्यन
न ो-सप्रेस भएका िातनसहरू COVID-19 बाट हनने गम्भीि बबिािीको लाधग उछच जोखखििा हनननहनन्छ।
13. मैले COVID-19 को लाचग कसरी परीक्षण गनु सक्छु?
COVID-19 को लाधग दई
न प्रकािका पिीक्षणहरू उपलब्ि छन ्: 1) तनदानात्िक पिीक्षणहरू (स्वाब पिीक्षण) ि 2)

सेिोलोजजक एन्टीबिी पिीक्षण (िति पिीक्षण)। िपाईंलाई हालको सांक्रिण भएिा तनदानात्िक पिीक्षणले िपाईंलाई
बिाउाँ छ। िपाईंलाई अतघल्लो सांक्रिण भएिा एन्टीबिी पिीक्षणले िपाईंलाई बिाउाँ छ।
COVID-19 ननदानात्मक (स्वाब) परीक्षण ननम्न माफुत उपलब्ध छ:


िपाईंको स्वास््यस्याहार प्रदायकले िपाईंलाई प्रयोगशाला आदे श हदन सतनह
न न न्छ। नयााँ बबमारीहरू स्वीकार गने
प्रदायकहरूको सची यहााँ उपलब्ध छ।



ECDOH ले तनदानात्िक पिीक्षण प्रस्िाव गदै छ। प्रयोगशालाको आदे श आवश्यक छै न। कृपया पिीक्षण तनिाुिण गनुको
लाधग 716-858-2929 िा फोन गनह
नु ोस ्।




NYSDOH ले तनदानात्िक पिीक्षण प्रस्िाव गदै छ। पिीक्षण तनिाुिण गनुको लाधग 1-888-364-3065 िा फोन गनह
नु ोस ्।

अन्य सांस्थाहरूले पिीक्षण पतन प्रस्िाव गदै छ। प्रत्येक सांस्िासाँग आफ्नै आवश्यकिाहरू हनन्छन ्। तनदे शनहरूको लाधग हिे क
व्यजतिलाई सम्पकु गनह
नु ोस ्।

COVID-19 एन्िीबिी (रक्त) परीक्षण


COVID-19 एन्टीबिी पिीक्षण भनेको छनट्टै पिीक्षण हो। यो िपाईंको िगििा एन्टीबिीहरू खोज्ने िति पिीक्षण हो। प्रतििक्षा
प्रणालीले फकटाणन प्राय: भाइिस वा ब्यातटे रियाको प्रतिफक्रया हदाँ दा एन्टीबिीहरू ववकास हनन्छ। एन्टीबिीहरूले अको पटक

िपाईंलाई अनाविण भएको सिान फकटाणस
न ाँग लड्न िद्दि गनु सतछ, यद्यवप यो सांक्रमिि वा COVID-19 ले अनाविण
भएको सबै व्यजतििा हनन्छ वा हनाँदैन भन्ने कनिा अझै पत्िा लागेको छै न। COVID-19 िा भएका एन्टीबिीहरू व्यजतििा

फेला पदाु, भावी सांक्रिणबाट सनिक्षक्षि िहन ि सनिक्षा कति सियसम्ि िहन्छ भन्ने कनिा वैज्ञातनकहरूले अझै पत्िा लगाएका

छै नन ् भन्ने कनिा याद गनु एकदमै महत्त्वपण
ू ु छ। COVID-19 नयााँ भाइिसको कािणले भएको हो ि िोगको बािे िा िप कनिा
ि प्रतििक्षा प्रणालीले यसिा कसिी प्रतिफक्रया जनाउाँ छ भन्ने कनिा पत्िा लगाउन िेिैजसो अध्ययनहरू गरिएका छन।
एन्टीबिी पिीक्षण बािे प्रश्नहरूका लाधग, आफ्नो स्वास््यस्याहाि प्रदायकलाई सम्पकु गनह
नु ोस ्।




COVID-19 को लाधग CDC पिीक्षण हे नह
नु ोस ्

NYSDOH COVID-19 एन्टीबिी पिीक्षणको ि्य पाना हे नह
नु ोस ्

Abbott Laboratories Inc. COVID-19 एन्टीबिी पिीक्षणको ि्य पाना हे नह
नु ोस ्

COVID-19 को परीक्षणमा तपाईंको ननतजा पोजेहिभ वा नेगेहिभ जेसक
ु ै भएपनन, तपाईंले आफ्नो र अन्य व्यष्क्तको
सरु क्षा गनुको लाचग अझै पनन रोकथाम उपायहरूमा ध्यान हदनुपछु ।
एरी काउण्िीमा COVID-19 का परीक्षण साइिहरू

14. मैले घरमा COVID-19 को परीक्षण गनु सक्छु? अनलाइन परीक्षण खररद गने भनेको के हो?
FDA ले अवप्रल 21, 2020 िा घििा निना सङ्कलन ववकल्पले COVID-19 को तनदानात्िक पिीक्षण गनु अनि
न ति
हदएको छ। यो पिीक्षण सीमिि प्रयोगिा छ ि LabCorp िा िात्र उपलब्ि छ।

घििा COVID-19 पिीक्षणका नतिजाहरू प्रस्िाव गने वेब साइट ि अन्य आउटलेटहरूबाट सचेि िहनह
न ोस ्। यी कनिाहरू
स्तयाि हनन ्। िपाईंको लाधग उत्कृष्ट धचफकत्सा सल्लाह िपाईंको स्वास््यस्याहाि प्रदायकले हदनह
न न न्छ।

FDA साँग 1-888-INFO-FDA िा िोखाििी COVID- 19 का उत्पादनहरू बािे सािान्य जानकािी ि उजिन ीहरूको लाधग
उपभोतिा हटलाइन छ।

15. के त्यहााँ कुनै खोप वा उपचार छ?
हाल यस िोगको लाधग कननै पतन खोप ि कननै ववमशष्ट उपचाि छै न। COVID-19 बाट सांक्रमिि भएका िातनसहरूले
लक्षणहरू कि गनुको लाधग धचफकत्सा स्याहाि खोज्न सतछन ्। िपाईंको लाधग उत्िि धचफकत्सा सल्लाह िपाईंको
धचफकत्सकले हदनह
न न न्छ।

छलकपि सतकुता: िपाईंले COVID-19 पिीक्षण वा उपचािको लाधग िेल वा अन्य प्रलोभनद्वािा प्रस्िाव गरिएको
इिेल, फोन कल प्राप्ि गनभ
नु एिा, फोन िाखेि उनीहरूलाई वेवस्िा गनह
नु ोस ्।

16. मैले के-कस्ता सरसफाई उत्पादनहरू प्रयोग गनप
ु छु ?
बािम्बाि रूपिा छोइने सिह ि वस्िनहरू (उदाहिणका लाधग: टे बल
न , ढोकाको चनकल, बजत्िका जस्वच, ह्याण्िल, िेस्क,
शौचालय, फसेट, मसङ्कहरू) सफा गिे ि ककिाणरु हहत बनाउनुहोस ्। आफ्नो घर सफा राख्ने र ककिाणरु हहत बनाउने
हे नह
नु ोस ् ि EPA-दताु गररएको घरायसी ककिाणन
ु ाशक औषचधहरू प्रयोग गनु मसफारिस गरिएको छ। उत्पादनको

सिन क्षक्षि ि प्रभावकािी प्रयोग सतन नजश्चि गनुको लाधग लेबनलिा भएका तनदे शनहरू (जस्िै पञ्जाहरू लगाउने ि प्रयोगको
अवधििा िपाईंसाँग िाम्रो भेजन्टलेसन छ भनी तनजश्चि गने) पालना गनह
नु ोस ्।

17. मैले यात्राको बारे मा जानकारी कहााँ पाउाँ छु?
यात्रासाँग सम्बजन्िि सबै प्रश्नहरूका लाधग, CDC COVID-19 यात्रा वेबसाइट िा जाननहोस ्।
18. अनुसन्धान अन्तगुतको व्यष्क्त (Person Under Investigation, PUI) भनेको के हो?
PUI भनेको CDC द्वािा सेट गरिएको ववशेर् िापदण्ि पिा गिे को ि िोगको लाधग तनिीक्षण गिे को व्यजति हो।
19. आइसोलेसन र क्वारे न्िाइनको बीचमा के लभन्नता छ?
पहहलो, आइसोलेसन ि तवािे न्टाइन दव
न ै सिान हनन ् जबफक तिनीहरू दव
न ैलाई सांक्रािक िोगको फैलाव सीमिि गनु
कायाुन्वयन गरिन्छ। मभन्निाहरू यस प्रकाि छन ्:



आइसोलेसनले सांक्रािक िोग लागेका बबिािी िातनसहरूलाई स्वस्ि िातनसहरूबाट छनट्टय
् ाउाँ छ।

क्वारे न्िाइनले बबिािी भएका छन ् फक भनेि हे नक
ु ो लाधग सांक्रािक िोगको सम्पकुिा आएका िातनसहरूलाई छनट्टय
् ाउाँ छ ि
तिनीहरूको हहाँ ििनल प्रतिबन्ि गछु ।



प्रश्न #11 हे ननह
ु ोस ्।

20. मैले COVID-19 र गभाुवस्थाको बारे मा जानकारी कहााँ फेला पानु सक्छु?
NYSDOH गभाुवस्िा ि COVID-19 हे नह
नु ोस ्: गभुविी िातनसहरू ि तिनीहरूको परिवािहरूका लाधग सांसािनहरू
हे नह
नु ोस ् (03/21/2020)

CDC गभाुवस्िा ि स्िनपान हे नह
नु ोस ्
21. मैले COVID-19 र जनावरहरूको बारे मा जानकारी कहााँ फेला पानु सक्छु?
CDC जनाविहरू ि COVID-19 हे नह
नु ोस ्
नु ोस ् FDA COVID-19 ि िपाईंका घि पालव
न ा जनाविहरू हे नह

22. मैले सामद
ु ानयक सांसाधनहरू कहााँ फेला पानु सक्छु?
िपाईंलाई COVID-19 परिजस्ितिसाँग सम्झौिा गनुिा िद्दिको लाधग यहााँ ववमभन्न प्रकािका सािद
न ातयक सांसािनहरू
उपलब्ि छन ्।

23. COVID-19 परीक्षणमा पोजेहिभ दे खखएका व्यष्क्तहरूले आफ्नो रोजगारदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक
हुन्छ?
हनाँदैन।
24. रोजगारदाताहरूलाई व्यवसायमा कोही व्यष्क्तलाई COVID-19 पोजेहिभ दे खखएको भनेर सचेत गराइयो भने,
नतनीहरूले आफ्ना कमुचारीहरूलाई जानकारी गराउन आवश्यक हुन्छ?
हनाँदैन।
25. म जीवाणु कसरी दान गनु सक्छु?
िपाईंलाई COVID-19 तनदान गरिएको धियो ि अहहले िपाईं पणुरूपिा स्वस्ि हनननहनन्छ भने, िपाईं जीवाणन दान गनु
सक्षि हनन सतननहनन्छ। त्यस्िो हो भने, िपाईंको जीवाणन यी एजन्टबिीहरूिा अधिक हनन सतछ ि अन्य व्यजतिहरूिा

COVID-19 िोगको उपचाि वा िोकिाि गनुको लाधग सहयोगी हनन सतछ। दान गरिएको जीवाणल
न ाई सहानभ
न तिशील

उपचािको लाधग हािीसाँग वैज्ञातनक पिीक्षणहरू हननन अतघ पतन वा यो उपचािले तनजश्चि रूपिा काि गछु वा गदै न भनी
तनिाुिण गनु पिीक्षणको भागको रूपिा अहहले ित्काल प्रयोग गनु सफकन्छ।

िप जानकािीका लाधग यतनवमसुटी एट बफेलो प्रोग्राि फ्लायि हे नह
नु ोस ् वा 716-888-4845 वा 716-888-4840 िा फोन
गनह
नु ोस ्।

िोजवेल पाकु प्रोग्राि फ्लायि हे नह
नु ोस ्

