
दैिनक जीवनमा के गनु�पछ�?

COVID-19 त होइन ज�तो लागकेो बेला, के गदा� रा�ो � छ?
पछािडको पृ�ठमा हनेु�होस्।

COCOA डाउनलोड गन�को लािग यहाँ

तीन अव
ाह	 (ब�द ठाउँ, िभडभाड भएको ठाउँ र निजकै बसेर 
कुराकानी गनु�पन� पिरि
ित) बाट टाढै रहने र सं�िमतसँग 
स�पक� मा आएको स�ावनाबारे थाहा पाउन सिकने COVID-19 
Contact-Confirming Application (COCOA) ¦योग 
गनु�होस।्

©वरो जªता «घाखोकीका ल°णह	 भएको बेला, िव²ालय वा 
काय�
लबाट िबदा िलनहुोस ् र सकेस�म घर बािहर नजानहुोस।् 
हरेक िदन शरीरको ताप�म नापी रेकड� गरेर रा´हुोस।्

दीघ�कालीन रोग भएको µयि·तमा ल°णह	 पिरवत�न भएमा र 
COVID-19 बाहकेका रोगह	को िच�ता भएको µयि·तले, 
सव�¦थम सधै ँ जँचाउने िचिक»क आिदलाई फोन स�पक�  गरी 
परामश� िलनहुोस।्

Multilingual Information

को िनय�ण तथा सं�मण फैिलन निदनको लािग

COVID-19
(सं�ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस) 

WEB साइट (�वा�, �म तथा क�ाण म�ालय�ारा “िविभ� 
भाषाह�मा तयार गिरएको COVID-19 को जानकारी”) को 
लािग यहाँ
https://www.c19.mhlw.go.jp

COVID-19 भनेको कोरोना भाइरस (SARS - CoV-2) को कारण �न ेसं�ामक रोग हो र यो रोगले मु�यतया �वरो, खोकी ज�ता ल�णह� 
देिखन ेगछ�। सामा�तया यो रोग ड� पलेट इ�फे�न र क�ट्याक इ�फे�न�ारा फैिल�छ। िवशेष गरी तलका कुराह�मा ¦यान िदनहुोस्।

िवªतृत िववरण स�ब¿ी नयाँ
जानकारीको लािग HP मा हनेु�होस।् ªवाÂ, Ãम तथा

कÄाण मÅालय

Google Play App Store

〈ネパール語〉

सकेस�म घर बािहर नजाने हरेक िदन शरीरको ताप�म नापी रेकड� गन�

ब�द ठाउँमा नबÆे िभडभाडमा नजाने निजकै बसेर कुराकानी गनु�पन�
पिरि
ित नबनाउने

सव�¦थम सधै ँजँचाउने िचिक»क
आिदलाई फोन स�पक�

डÇ पलेट इ�फेÉन कÊट्याक इ�फेÉन



●लािग परामश� के�§ बाहके, �े© अनुसार िचिक®क संघ, ि±लिनक आिदमा पिन परामश� िलन सिकने 
अव³ाह� �न स´छन।्
● नगरपािलका/गाउँपािलका वा निजकको �वा¸ के�§, ¹वारे�टाइन के�§ आिदबाट िनदºशन िदइएको ख¼डमा, 
उ±त िनदºशनको पालना गनु�होस।्

म मेरो मातृभाषामा सोधपुछ 
गन� स²छु?

�वा� सं³ामा �वा� परी´ण गनु�पनµ भएमा, 
के-क�ता कुराह�मा ¶यान िदनुपछ�? 

COVID-19 त होइन ज�तो लागकेो बेला, के गदा� रा�ो � छ?

* जाँचको आवÌयकताबारे िचिक»कÍारा µयि·तगत 	पमा िनण�य गिरनेछ।

●कि¾तमा पिन, िन¿ म¦ये कुनै एकमा पनº ख¼डमा, परामश� िलनुहोस्। तपाÀको �े©को परामश� काउ�टरको 
जानकारी आिदको लािग WEB साइट हनेु�होस्।
●सास फेन� गाÄो, बे�कन शरीर थाकेर आल�य (थकान 
महसुस) र उÆच �वरो ज�ता ल�णह� म¦ये कुनै एक 
गÇीर भएको ख¼डमा
मा�छे अनुसार ल�णह�को गÇीरता फरक �ने �नाले कुनै ल�ण 
गÇीर लागेमा, तुÈ�तै परामश� िलनुहोस्।

●सं�ामक रोग गÇीर �ने सÇावना बढी भएको 
Êयि±त* लाई �वरो, खोकी ज�ता तुलनाÎक िहसाबमा हलुका Èघाखोकीका ल�णह� भएको ख¼डमा
* वृÏवृÏा, मधुमेह, हट� फेल, ÑाशÒÑास स¾बÓी रोगह� (COPD आिद) ज�ता दीघ�कालीन रोग भएको Êयि±त, डायिलिसस 
गरेको Êयि±त, इ¾युनोसÒेस�ट वा Õा�सर िवÈÏको औषिध आिद Òयोग गिररहकेो Êयि±त

●मािथका अव³ाह�मा नपनº तर िनर�तर �वरो वा खोकी ज�ता तुलनाÎक �पमा 
हलुका Èघाखोकीका ल�णह� देिखइरहकेो Êयि±त।
मा�छे अनुसार ल�णह�को गÇीरता फरक �ने �नाले कुनै ल�ण गÇीर लागेमा, तुÈ�तै परामश� 
िलनुहोस्।
िनर�तर 4 िदन वा सोभ�दा बढी भइरहमेा अिनवाय� �पमा परामश� िलनुहोस्।
�वरो घटाउने औषिध आिद सेवन नगरीकन न�ने Êयि±तले पिन अिनवाय� �पमा परामश� िलनुहोस्।

ªवाÂ परी°ण गदा� िनÏ कुराह	मा Ðयान िदनुहोस।्
● बÑसंÒय ªवाÂ सं
ामा ªवाÂ परी°ण गराउन गएको कारण सं�मण फैिलएको 
उदाहरणह	 Ñनाले, िचिक»कको िनद�शन िबना बÑसंÒय ªवाÂ सं
ामा ªवाÂ परी°ण 
गराउन नजानुहोस।्
● ªवाÂ सं
ामा ªवाÂ परी°ण गराउन जाँदा, माªक 
लगाउनुका साथै पूण� 	पमा हात र हातका औलंाह	 धनेु र खोकी 
मया�दा*को पालना गनु�Ñन अनुरोध गद�छÖ।

* खोकी मया�दा भनेको खो·दा वा हाछ्यँु गदा� माªक वा िटªयू, «माल, बाÑला, कुिहनोको िभ×ी 
भाग आिद ¦योग गरी नाक र मुख छोØ ुहो।

केही भाषाह	मा सोधपुछ गन� सिक�छ।
तपाÚको °े×को परामश� काउÊटरको 
जानकारी आिदको लािग, WEB साइट 
हनेु�होस।्

तु· तै �वा� सं³ामा नगईकन, सव�¹थम परामश� िलनुहोस।्
िव�तृत जानकारीको लािग WEB साइट  हनेु�होस।्

WEB साइट (�वा�, �म तथा 
क�ाण म�ालय�ारा “िविभ� 
भाषाह�मा तयार गिरएको COVID-19 
को जानकारी”) को लािग यहाँ

https://www.c19.mhlw.go.jp

िवªतृत िववरण स�ब¿ी नयाँ
जानकारीको लािग HPमा हनेु�होस।्

●गभ�वती मिहला र बालबािलका 
भएका µयि·तह	ले WEB साइट 
पिन हनेु�होस।्

ªवाÂ, Ãम तथा
कÄाण मÅालय

〈ネパール語〉

सास फेन� गाÞो थकान महसुस ©वरो

गभ�वती मिहलाबालबािलका


