
 
 

    COVID-19 बाट 

•  यो भाइरस खोकी र हाच्छिउँ द्वारा ठूला थोपाहरूमा फैललन्ि र तपाईंलाई 
तपाईंको नाक वा मखुबाट संक्रलमत हुनेि, तपाईंको सकं्रलमत हातहरु वा खोकी 
वा हाच्छिउँ माफफ त तपाईंको नाक वा मखुमा फैललन्ि। 
• हावाले तपाईलाई संक्रलमत गने िैन, तर जहाँ यी थोपाहरु झरेका ठाउँहरु 
लगभग एक हप्ता सम्म संक्रामक हुन्िन।् त्यसो भए, संक्रलमत व्यच्ततसँग 
सम्बच्न्ित सबै चीजहरू दषूित र सम्भाषवत सकं्रामक हुनेिन।्  

• सीिा हाच्छिउँ गदाफ मास्कले भाइरसलाई तपाईंको नाक वा मखुमा जानबाट 
रोतदैन। ततनीहरूले तपाइँलाई तपाइँको नाक वा मुख िुनुबाट रोतदिन।्  

•हाम्रो रक्षा गनफ वा हामी लभत्र सकं्रमण सीलमत गनफ यस विफ कुन ैऔिधि वा 
खोपहरू उपलब्ि िैन। केवल लक्षणात्मक समथफन मात्र उपलब्ि ि। 

 

       तयारीहरू 
• तपाईको घरमा, काममा र        
कारमा यी समानहरु स्टक गनफ 
सतनुहुनेि 
• ल्याटेक्स वा नाइट्रियल 

डिस्पोजेबल ग्लोभहरू - बाहहरका 
गततषवधिहरूमा प्रयोग गनुफहोस ्
जब तपाईं दषूित क्षेत्रहरूमा 
सम्पकफ  गनुफहुन्ि। तपाईंको 
पररवारका लाधग उपयुतत 
आकारहरु प्राप्त गनुफहोस।्• 

• डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्कहरू -  
तपाईंको नाक र / वा मुख 
िुनबाट रोतनको लाधग प्रयोग 
गनुफहोस ्(तथ्य: हामी अन्जानमा 
हाम्रो नाक एक हदनमा ९० पल्ट 
जतत िुन्िौं)। 

• ह्यान्ि सेननटाइजर - यो 
अल्कहलमा आिाररत हुनुपदफि र 
प्रभावकारी हुनको लाधग ६० % 
भन्दा बढी अल्कहल हुनुपदफि। 
• ZINC LOZENGES –यी लोजेंगेस  
कोरोनाभाइरस (र प्राय अरू भाइरस) 
लाई तपाईंको घाँटी र 
नेजोफ्याररगंस्मा  गुणा गनफबाट 
रोतनको तनच्म्त प्रभावकारी साबबत 
भएका िन।् तनदेशन अनुरूप प्रयोग 
गनुफहोस ्जब तपाइँ कुनै पतन "धचसो 
जस्तो" लक्षणहरू महसुस गनफ 
थाल्नुहुन्ि। ढल्कनुहोस ्र तपाईंको 
घाँटी र नेजोफ्याररगंस्को पिाडि 
लोजेंगेस षवलीन हदनुहोस।् 
.  

 

आफूलाई बचाउनुहोस ्

सावधानीहरु 
हात नममलाउनुहोस!् एक मुट्ठी, 
कुहहना लमलाउने, हल्का तनहुररने 
आहद प्रयोग गनुफहोस।् 
बषिको च्स्वचहरु, एलेवेटोरको 
बटनहरू िुन तपाईंको औलंाको 
जोनी प्रयोग गनुिहोस।्  

पेट्रोल डिस्पेंसर उठाउनको लाधग 
पेपर टावल वा डिस्पोजेबल पन्जा 
प्रयोग गनुिहोस।् 
बन्द मुट्ठी वा तपाईंको ट्रहप 
प्रयोग गरर ढोका खोल्नुहोस। 
ह्यान्िललाई तपाईंको  हातले 
नसमात्नु होस,् जब सम्म ढोका 
खोल्न अरू कुनै उपाय िैन। 
स्टोसिहरुमा प्रदान गररएको 
ककटाणुनाशक वाइपहरू तपाईंको 
हातहरूमा, ककनमेल गने काटफहरूमा 
र बाल सीटहरूमा प्रयोग गनुफहोस।्  

*This information is adapted from a letter from Dr. James Robb, MD FCAP, former professor of pathology at 
the University of California San Diego. Dr. Robb was one of the first molecular virologists in the world to work 
on coronaviruses (the 1970s) and the first to demonstrate the number of genes the virus contained. Since then, 
he has kept up with the coronavirus field and its multiple clinical transfers into the human population (e.g., 
SARS, MERS), from different animal sources.  

Dr. Robb’s recommendations are based upon what he is planning to do personally to protect himself from the 
upcoming COVID-19 (coronavirus). These are the same precautions he currently uses during flu season, 
except for the mask and gloves. 
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तपाईंको हात साबुनले १०-२० सेकेन्ि 
धुनुहोस ्र / वा ह्यान्ि 
सेतनटाइजरको  प्रयोग गनुफहोस ्जब 
तपाईं कुनै गततषवधिबाट घर 
फकफ नुहुन्ि जहाँ अन्य व्यच्ततहरू  
भएका स्थानहरूमा  समावेश 
हुनुहुन्ि। 
तपाईंको घरको प्रत्येक प्रवेश द्वारमा 
र कारमा ह्यान्ि सेतनटाइजर 
राखु्नहोस र त्यसको प्रयोग गनुफहोस 
जब तपाईं तुरून्त आफ्नो हातहरू 
िुनसतनुहुन्न। 
जब तपाईं खोकी वा हाच्छिउँ 
गनुफहुन्ि यहद सम्भव ि भने 
डिस्पोजेबल ट्रटस्सुसको प्रयोग 
गनुिहोस्र र ततनीहरूलाई तुरुन्तै 
फ्याल्नुहोस। यहद आवश्यक भएमा 
तपाईको कुहहनो मात्र प्रयोग 
गनुफहोस।् कपिामा संक्रामक भाइरस 
हुन्ि जुन एक हप्ता वा सो भन्दा 
बढी सम्म सनफ सति। 

 


