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बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू 

कोधिड-19 र अन्तिम संस्कार 
 

 

कोरोनािाइरस रोग (कोधिड-१९) श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट एक व्यन्तिबाट अको व्यन्तिमा सनन सके्न रोग हो । यो िाइरस सङ््करधमत 

व्यन्तिले खोक्दा वा हान्तिउँ गर्ान धनस्कने श्वासप्रश्वासका धिटाहरूसँग नधिकको सम्पकन मा (6 धिट धित्र) रहेका व्यन्तिहरूमा सने गिन  । 
 

यदि तपाईं वा तपाईंको नदिकको व्यक्ति कोरोनाभाइरस दवश्वव्यापी महामारीले गिाा दिन्तामा हुनुहुन्छ भने सहायता उपलब्ध छ । 
 

• धडिास्टर धडस्टर ेस हेल्पलाइनलाई 1-800-985-5990 (1-800-846-8517 TTY) मा सम्पकन  गनननहोस् । 

•  741 741 मा “4HOPE” लेखी पठाएर ओहायो राइधसस टेक्स्ट लाइन मािन त ताधलमप्राप्त परामर्नर्ातासँग िोधडननहोस् । 

• आफ्नो समनर्ायमा उपलब्ध संर्ािन पाउनको लाधग ओहायो धडपाटनमेन्ट अि मेन्टल हेल्थ एण्ड एधडक्सन सधिनसेिलाई 1-
877-275-6364 मा सम्पकन  गनननहोस् । 

 

 

अक्तन्तम संस्कारमा सहभादगता िनाउँिा के मलाई कुनै िोक्तिम छ? 
 

तपाईं कसैको अन्तिम संस्कारमा िाँरै् हुननहुन्ि िने कृपया कोरोनािाइरसबाट िोधगन सामाधिक रू्री कायम गनननहोस् । सामाधिक रू्री 

कायम गर्ान अरु व्यन्तिहरूबाट कम्तीमा पधन 6 धिटको रू्रीमा रहननपिन  । सामाधिक रू्री कायम गनानले कोरोनािाइरस िैलन धरँ्रै्न । 

अरु व्यक्तिहरूसँग नदिकको सम्पका मा निाउनुहोस् । कसैसँग अङ्कमाल गने, िुम्बन गने र हात छुने नगनुाहोस् ।  कम्तीमा पधन 

20 सेकेन्डसम्म साबनन पानीले बारम्बार हात िनननहोस् । साबनन पानी निएमा कम्तीमा पधन 60% अखाद्य रक्सी (अल्कोहल)बाट बनेको 

स्याधनटाइिर प्रयोग गनननहोस् । खोक्दा वा हाछ्नँ गर्ान पाखनरा वा धित्री कन धहनोले मनख िोप्ननहोस् - हातले होइन । आफ्नो आँखा, नाक र 

मनखमा हातले निन ननहोस् । सन्चो िैन िने घरमै बस्ननहोस् । 
 

 

म कोरोनाभाइरस रोग लागेर मृतु्य भएको कुनै व्यक्तिको अक्तन्तम संस्कार वा शोकमा गएँ भने के म िोक्तिममा हुन्छ? 
 

अधहलेसम्म कोरोनािाइरस रोग लागेर धबतेको व्यन्तिको अन्तिम संस्कार वा र्ोकमा िाँर्ा कन नै िोन्तखम हुन सक्ि िने्न थाहा िैन । 
 

 

कोरोनाभाइरस लागेर दितेका व्यक्तिको शवमा मैले छोएँ भने के मलाई कुनै िोक्तिम हुन्छ? 
 

यो िाइरस सङ््करधमत व्यन्तिले खोक्दा वा हान्तिउँ गर्ान धनस्कने श्वासप्रश्वासका धिटाहरूसँग नधिकको सम्पकन मा (6 धिट धित्र) रहेका 

व्यन्तिहरूमा सने गिन  । मृत्यन पश्चात यो माध्यमबाट िाइरस िैलन सके्न सम्भावना हँुरै्न । 
 

कोरोना भाइरस रोग लागेर दितेका व्यक्तिको शरीरमा नछुनु नै राम्रो हुन्छ । धनधश्चत प्रकारको िन वाइबाट िाइरस िैलने केही 

सम्भावना हुन्ि िसै्त र्व हेननको लाधग तयार गररएपधि र्वको हात समात्नन वा र्वलाई अङ्कमाल गननन । र्व तयार गनननअधघ, गरै् गर्ान वा तयार 

गररसकेपधि चनम्बन गने, िलले र्रीर पखाधलधर्ने तथा कात्रो वा बस्त्र ओढाइधर्ने कायन  सम्भव िएसम्म गननन हँुरै्न । 
 

यधर् िाधमनक परम्परा अननसार र्रीरलाई पानीले पखाधलधर्ने वा कात्रो(वस्त्र) ओढाउनन महत्त्वपूर्न ि िने सङ््करमर्को िोन्तखम कम गनन 

मृतकका पररवारलाई सांसृ्कधतक तथा िाधमनक गनरु र र्ाहसंस्कार गने होम स्टािसँग धमलेर उपाय खोज्न प्रोत्साधहत गररन्ि । यस्ता खालका 

गधतधवधिमा संलग्न व्यन्तिहरूले कम्तीमा पधन नष्ट गनन धमल्ने पन्िा लगाउनन पिन  । अन्तिम संस्कार गरै् गर्ान र्वबाट तरल पर्ाथन छ्ाधपने 

सम्भावना ि िने थप व्यन्तिगत सनरक्षा उपकरर् (पीपीई) लगाउन आवश्यक पनन सक्ि, िसै्त नष्ट गनन धमल्ने गाउन, अननहार कवि वा 

चस्मा (गगल्स) र N-95 रेन्तिरेटर । 
 

सबै खालका सिा गने तथा धनसङ््करमर् गने उत्पार्नहरू सिा गर्ान उत्पार्कको धनरे्र्न अननसार गनननपिन  (िसै्त, कन्सन्टर ेसन्, एन्तिकेसन 

धवधि र सम्पकन  समय) । पीपीई िन कालेपधि साबनन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात िनननहोस् । साबनन पानी उपलब्ध निएमा कम्तीमा 

60% अल्कोहलबाट बनेको ह्यान्ड स्याधनटाइिर प्रयोग गनननहोस् । हातमा आँखाले रे्न्तखने गरी िोहोर लागेको ि िने साबनन पानीले नै हात 

िनननपिन  । 
 

 

कोरोनाभाइरस रोग लागेर मेरो पररवारको सिस्य िेश िादहर दितु्नभयो भने मैले के गनुापछा ? 
 

संयनि राज्य अमेररकाको कन नै नागररकको संयनि राज्य अमेररकािन्दा बाधहर मृत्यन िएमा मृतकको उत्तराधिकारी वा कानननी प्रधतधनधिले  

धडपाटनमेन्ट अि से्टटका यन.एस. कन्सनलर आधिकारीहरूलाई िानकारी धर्ननपिन  । धवरे्र्मा उत्पन्न िएका आपतकालीन अवस्थामा 

सहायता गननका लाधग कन्सनलरका कमनचारीहरू धर्नको चौबीसै घण्टा, हप्ताको सातै धर्न उपलब्ध िन् । मृतकको पररवारको सर्स्य, घरेलन 

साझेर्ार वा कानननी प्रधतधनधि िन टै्ट राष्टर मा हुननहुन्ि िने उहाँले  सोमबार रे्न्तख र्नरबार धबहान 8 बिे रे्न्तख बेलनका 5 बिेधित्रमा वाधसंगटन 

धडसीमा रहेको राज्य धविाग (धडपाटनमेन्ट अि से्टट)को ओिरधसि नागररक सेवा कायानलय (अधिस अि ओिरधसि धसधटिन सधिनसेि)  
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िारम्बार सोदिने प्रश्नहरू - अक्तन्तम संस्कार र कोदभड-19, रमर्: 
 
 

लाई 888-407-4747 (टोल-फ्री) वा 202-501-4444 मा सम्पकन   गनननपिन  । कायानलय समयपधि वा धवर्ाको धर्नमा आपतकालीन सहायता 

आवश्यक परेमा राज्य धविागको न्तिचबोडनलाई 202-647-4000 मा सम्पकन  गनननहोस् र ओिरधसि नागररक सेवाको ड्यनटी अधिसरसँग 

कन रा गनन अननरोि गनननहोस् ।  यसको अलावा, अमेररकी नागररक मृत्यन िएको राष्टर को वा नधिकको रािर्नतावासले सहायता गनन सक्ि । 
 

 

कोरोनाभाइरस रोग लागेर मेरो पररवारको सिस्य िेशिादहर दितु्नभयो । अमेररकामा शव ल्याउनको लादग के-
कस्ता प्रदिया पूरा गनुापछा ? 

 

रे्र् बाधहर मृत्यन िएका व्यन्तिको अवरे्ष अमेररकामा ल्याउननपूवन रोग धनयन्त्रर् तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) लाई अटोप्सी ररपोटन रे्खाउन 

आवश्यक परै्न । मृत्यन कन न पररन्तस्थधतमा िएको हो िने्न कन रामा आिाररत रहेर केही राष्टर हरूमा  अटोप्सी ररपोटन आवश्यक पनन सक्ि । 

मृतकको पररवारले स्थानीय कन्सनलेट वा रािरू्तावास, यात्रा बीमा प्रर्ायक, यात्रा अपरेटर, िाधमनक सहायता संस्थाहरू र मृतकको 

रोिगारर्ाताबाट सहायता प्राप्त गनन सक्िन् । र्वको आधिकाररक सनाखत र कन्सनलर कायानलयले िारी गरेको आधिकाररक कागिातहरू 

आवश्यक पनन सक्ि । 
 

र्वलाई लेपन गररएको ि वा िलाइएको ि िने्न कन रामा मानव अवरे्ष आयात गने सम्बन्धी मापर्ण्ड धनिनर हुन्ि र यधर् उि व्यन्तिको 

मृत्यन सरुवा रोगका कारर् िएको हो िने क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक पिन  । 
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