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के तपाईंलाई लक्षणहरू  
थाहा छ ?

यदि तपाईंको जाँचको 
परिणाम पॉजजदिभ  
(िोग लागेको) निज्कयो  
भिे के गि्नुपिनेछ

िोगलाई फैललि्बाि कसिी 
िोकि्

सामाजजक ििूी 
भिेको के हो?

तपाईंमा लक्षणहरू प्रकि भए 
भिे के गि्नुपिनेछ

100ºF वा 
अधिक जवरो

सुक्ा ्ोकी सास फेर्नमा 
कठिराइ

अथवा

स्िक्क्षत सोशल डि््टयानस  
(सामाजजक ििूी)-लाई अपिाउि्होस ्
“सोशल डिस्ट्ान्सङ्ग”-ले बिमार व्नकतिहरूलाई सवस्थ 
व्नकतिहरूको सम्पक्न मा आउरिाट िचाउँछ। COVID-19 जसतिो 
महामारीको सम्मा, रो्गलाई फैललरुिाट रोकरको लाध्ग हरेकले 
््थाःसम्भव सोशल डिस्ट्ान्सङ्गलाई का्म राखरु्पछ्न अनर 
अ्् रोक्थाममूलक उ्पा्हरूलाई अ्पराउरु्पछ्न।
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िोकथाममूलक उपायहरू 
अपिाउि्होस ्
• हातिहरू ्पटक-्पटक िुरुहोस ्
• सि ैसतिहहरूलाई सफा ्गरु्नहोस ्अनर 
सङक्रमणिाट मुकति राखरुहोस ्

• घरमा उ्प्ो्ग ्गरररे व्नकति्गति 
सामग्रीहरूलाई साझा ्गर्निाट जोध्गरुहोस ्

आिाम गि्नुहोस,् शिीिमा पािीको 
कमी ह्ि िदिि्होस ्
रअततिाललरुहोस ्अनर ्पाररीको कमरीका 
लक्षणहरूको आफै नर्गराररी ्गरु्नहोस ्(टाउको 
दखुरुहोस,् ररङ्गटा लागरु, प्पसाि कमतिरी हुरु, 
मु् सुकरु, आठद)

तपाईंको प्राथलमक चचककतसा 
प्रिाता अनि ्थािीय ्वा््थय 
ववभागलाई सतकनु  गिाउि्होस ्
• 614-366-3689-मा कम्नचारी सवास्थ् 
सेवालाई सूधचति ्गरु्नहोस ्

• ् ठद ति्पाईंले आफरा प्ा्थलमक धचककतसा 
प्दातिालाई सम्पक्न  ्गरु्न्भएको छैर ्भरे, 
उररीहरूलाई ्ो जराउरुहोस ्कक ति्पाईंको 
जाँचको ्पररणाम ्पॉनजठट्भ नरनसकएको छ

यदि तपाईंमा यी लक्षणहरू  
छि ्भिे:
• 100°F वा अधिक जवरो अनि
• शवासप्शवासलसति समिद्ध लक्षणहरू, जसति ै
सुक्ा ्ोकी वा सास फेर्नमा कठिराइ

घिम ैब्ि्होस ्
• काममा रजारुहोस ्
• रोकरे वा रद्द ्गरने सामा्् प्कक्र्ाहरूको 
अरुसरण ्गरु्नहोस ्

आफूलाई अनयहरूबाि अलगगै 
िाखि्होस ्
• घरमा एक अलग्गै कमरामा िसरुहोस ्
• ् ठद सम्भव छ ्भरे, ल्भ्रै शौचाल्को 
उ्प्ो्ग ्गरु्नहोस ्
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अरुसरण ्गरु्नहोस ्

प्राथलमक चचककतसाका आफिा 
चचककतसकलसत समपकनु  गि्नुहोस ्
्ठद ति्पाईंका ्सतिा धचककतसक छैरर ््भरे,  
614-293-4000-मा ओहा्ो सटेटको COVID-19 
कल से्टरमा फोर ्गरु्नहोस।्

यदि तपाईंमा आपात चचककतसाको 
खाँचो पिने लक्षणहरू िेखखए भिे, 
त्रुनत ैउपचाि प्रापत गि्नुहोस।्
• शवासप्शवासको समस्ा वा सास फेर्नमा 
कठिराइ

• छातिरीमा दोहोररइरहरे ्परीिा वा दिाउ
• भ्रमको रौलो नस्थनति वा सकक्र् रहरु असम्थ्न 
हुरु

• ओंिहरू वा अरुहार ररीलो-ररीलो हुरु
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प्राथलमक चचककतसा प्रिायकको 
रूपमा, िोगीको उपचाि गिानु PPE 
(वयजकतगत स्िक्षा उपकिण) 
मागनुिलशनुकाको अि्सिण गि्नुहोस।्

िधोइएका हातहरूले आफिा 
आखँाहरू, िाक वा म्खलाई 
िछ्ि्होस ्

तपाईंले हाज्छउँ गि्नुहँ्िा वा 
खोकि्हँ्िा आफिो म्ख ि 
िाकलाई दि्य् पेपि वा 
बाह्लाले छोपि्होस ्

पयानुपत समयको लाचग 
स्ति्होस ्अनि सनत्ललत 
भोजि खाि्होस ्

निकिको समपकनु बाि 
जोचगि्होस ्

तपाईं बबमाि ह्ि्ह्नछ भिे 
घिम ैब्ि्होस ्

आफिा हातहरू साब्ि ि 
पािीले पिक-पिक ध्ि्होस ्वा 
60% एलकोहल भएको हयानि 
िबको उपयोग गि्नुहोस ्

“पिक-पिक ्पशनु गि्नुपिने” 
सतहहरूलाई बािमबाि सफा 
गि्नुहोस ्अनि सङ्क्रमण मक्त 
बिाउि्होस ्

यदि तपाईंमा लक्षणहरू छि ्भिे, पदहले 
्वा््थय सेवा प्रिायकलसत समपकनु  िगरि 
चचककतसा केनद्रमा िजाि्होस।्

आगमिभनिा पदहले 911 अथवा COVID-19-का 
लक्षणहरूलसत समबद्ध चचककतसा कममीहरूको 
सङ्किकालीि ववभागलाई सूचचत गि्नुहोस।्
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आगमिभनिा पदहले 911 अथवा COVID-19-का 
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लक्षणहरू एकस्पोजर (अरक्क्षति अवस्थामा ्परेको)-का 2-14 
ठदरहरू ्पशचाति ्प्कट हुर सकछर।्   
्ठद ति्पाईंमा लक्षणहरू छर ््भरे, आतिङककति रहुरुहोस।् 
अधिकांश मानरसहरूलाई अस्पतिालमा ्भरा्न हुरे आवश्कतिा 
्पददैर, उररीहरूको नस्थनति त्स ैराम्ो हँुदै जा्छ।


