2022 का लािग घरमा िनयिमत �पमा कोिभड-19 का ल�णह�को सुर�ा जाँच
गन�

यो सुर�ा जाँच उपकरण कम�चारी र िव�ाथ�का लािग हो।
ख� 1 - ल�णह�: तपाईंलाई यी ल�णह�म�े कुनै ल�ण छ?
के ितनीह� नयाँ ल�णह� �न वा खराब �ँ दै गएका �न्?
❏ 100.4 �डग्री फरे नहाइट वा उच्च ज्वरो आउने (38 �डग्री सेिल्सयस)
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

खोक� लाग्ने वा खोक� अझ खराब हुने समस्या सुरु हुने
सास फेनर् क�ठनाइ हुने
स्वाद वा गन्धको थाहा नपाउने
घाँट� द�
ु े
वाकवाक� लाग्ने
वान्ता हुने
पखाला लाग्ने
जाडो लाग्ने
मांसपेशी द�
ु े
थकाई लाग्ने
टाउको द�
ु े
नाक बन्द हुने वा �सँगान बग्ने

ख� 2 - निजकको स�क� अनावरण
मा� नलगाइएको बेलामा, निजकको स�क�लाई 15 िमनेट वा धेरैभएमा छ िफट वा निजकको �पमा
प�रभािषत ग�रन्छ।
❏ के तपा�ले खोप लगाउनुभएको छै न र को�भड-19 भएको भनी पुिष्ट भएको व्यिक्तसँग बस्नुहुन्छ?

❏ के तपा� हालै आफ्ना ल�णहरूका कारण को�भड-19 पर��ण न�तजाका ला�ग प्राप्त गन� प्रती�ामा
हुनुहुन्छ?

❏ तपा�लाई सावर्ज�नक स्वास्थ्य अ�धकार� वा �च�कत्सा अ�धकार�ले आइसोलेट वा क्वारे न्टाइनमा बस्नुपछर्
भनी भनेको छ?
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ख� 3 - अक� चरणह�
के म घरमै ब�ुपछ� ?
❏ मा�थ उल्लेखको भएको ल�णहरूमध्ये एक वा सोभन्दा बढ� ल�ण दे �खएमा, घरमै ब�ुहोस्। को�भड
पर��ण प्राप्त गनह
ुर् ोस ्। उच्च प्रसारणको समयमा, य�द तपा�लाई एउटा मात्रै ल�ण दे �खएको छ भने,

घरमै बसेर पर��ण गराउनह
ु ोस ्।
❏ तपा�ले ख� 2 मा �दइएको कुनै प�न प्रश्नको हो भनी जवाफ �दनुभएको छ भने, घरमै ब�ुहोस्।
मैले कसलाई फोन गनु�पछ� ?
❏ �वद्याथ�हरूले अनप
र् छर् ।
ु िस्थ�त बारे बताउनको ला�ग आफ्नो �वद्यालयमा फोन गनुप
❏ तपा�लाई मल्
ू याङ्कन वा को�भड-19 को पर��णको आवश्यकता छ भने आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार

प्रदायकलाई फोन गनह
ुर् ोस ्।
❏ �नःशल्
क
को�भड-19
एिन्टजन
घरमा गन� पर��ण �कटका ला�ग आफ्नो �वद्यालयलाई सम्पकर् गनुह
र् ोस ्।
ु
❏ MDH को�भड-19 हे �लाइनले 833-431-2053 मा जनताका लािग प्र�ह�को जवाफ िदन
सक्छ।

अद्याव�धक ग�रएको: 1/20/2022

