कोरोना भाइरस रोग (कोभभड-१९) बारे तपाईलें
के जान्न आवश्यक छ
कोरोना भाइरस रोग (कोभभड-१९) भनेको के हो ?

यो भाइरसका गम्भीर जभिलताहरू के के हुन् ?

कोरोना भाइरस रोग (कोभभड-१९) श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी भबमारी हो, जनु एक
व्यभिबाट अको व्यभिमा सनन सक्छ । कोभभड-१९ को कारक भाइरस नयााँ
खालको कोरोना भाइरस हो, जनु चीनको यहु ानमा प्रकोप फै भलएका बेला
अनसु न्धान गर्ान पभहलोपटक फे ला परे को हो ।

के ही भबरामीहरूका र्वु ै फोक्सोमा भनमोभनया, धेरै अंगले एकै पटक काम गनन छाड्ने,
के हीको मृत्यु हुनसक्छ ।

के अमेररकामा भएका माभनसलाई कोभभड-१९ हुनसक्छ ?
हुनसक्छ । कोभभड-१९ अमेररकाका के ही भागमा माभनसबाट माभनसमा
फै भलइरहेको छ । कोभभड-१९ को संक्रमणको उच्च जोभखम कोभभड-१९ भएका
माभनसको भनकट सम्पकन मा आउने माभनसलाई हुन्छ, जस्ोोः सवास्य-सेवाका
कमनचारीहरू, वा पररवारका सर्सयहरू । संक्रमणको उच्च जोभखममा पने
माभनसमा कोभभड-१९ फै भलइरहेको ठाउाँमा बसने वा त्यहााँबाट भफरे का माभनस
पछन न् । अभहले फै भलइरहेका ठाउाँहरूबारे धेरै जान्नका लाभग https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
transmission.html#geographic मा हेननहु ोस् ।

के अमेररकामा कोभभड-१९ का भबरामीहरू देभिएका छन् ?
छन् । अमेररकामा कोभभड-१९ को पभहलो भबरामी जनवरी २१, २०२० मा फे ला
पाररएको हो । अभहले अमेररकामा कोभभड-१९ का भबरामीको संख्या https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html मा उपलब्ध छ ।

कोभभड-१९ कसरी फै भलन्छ ?

मैले आफ्नो रक्षा भनभम्त आफैं के गनन सक्छु ?
माभनसले श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी भबमार हुन नभर्न र्ैभनक भनम्न रोकथाममल
ु क कायन
गरे र आफ्नो रक्षा गनन सक्छन ।
• जो माभनसहरू भबरामी छन,् उनीहरूको भनकट सम्पकन बाट टाढै बसनहु ोस् ।
• नधोएका हा्हरूले ्पाईका
ु नछुनुहोस् ।
ं आाँखाहरू, नाक, र मख
• साबनु -पानीले कम््ीमा २० सेकेन्ड लगाएर पटक-पटक ्पाईका
ं हा् धुनुहोस् ।
यभर् साबनु -पानी छै न भने कम््ीमा ६० प्रभ्श् अल्कोहल भएको अल्कोहलमा
आधारर् हा्मा लगाउने सयाभनटाइजर प्रयोग गननहु ोस् ।

यभद तपाई ं भबरामी हुनुहुन्छ, अरूमा श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी भबमार
फे लाउन चाहनहु ुन्न भने तपाईलें यसो गननुपछन ।
• ्पाई ंभबरामी हुनुहुन्छ भने औषधोपचार सेवा भलनबाहेक घरमै बसनुहोस् ।
• ्पाईलें खोक्र्ा वा हाच््यु गर्ान भटसयल
ू े छोप्नहु ोस,् अभन भटसयल
ू ाई फोहोरको
ढ्वाङ्गमा फ्यााँक्नुहोस् ।
• पटक-पटक छोएका वस्ु ्था स्हहरू सफा गननहु ोस् र कीटाणु-मि
ु पाननहु ोस् ।

यभद मैले हालै कोभभड-१९ फै भलइरहेको ठाउँको भ्रमण गरेको हो
भने मैले के गननपु छन ?

कोभभड-१९ को कारक माभनएको भाइरस सभं व् जनावरको स्रो्बाट उत्पभि
भएको हो, ्र अभहले यो माभनसबाट माभनसमा फै भलइरहेको छ । यो भाइरस
मख्ु य रूपमा ्ी माभनसहरूबीच फै भलने ठाभनएको छ, संक्रभम् व्यभिले खोक्र्ा
वा हाच््यु गर्ान आएको मभसना थोपाका भनकट रहेका माभनसहरू (कररब ६
भफट भभत्र) सम्पकन मा आउनाले भाइरस एक व्यभिबाट अको व्यभिमा सछन ।
भाइरस भएको स्ह वा वस्ु छोएपभछ आफ्नो मख
ु , नाक, वा संभव् आफ्नै
आाँखा छुनाले पभन कुनै व्यभिलाई कोभभड-१९ हुनसक्ने संभावना हुन्छ, ्र यो
माध्यमलाई भाइरस फै लाउने मख्ु य माध्यम माभनर्ैन । हालै र्ेखापरे को कोरोना
भाइरसको फै लावटबारे के जानकारी छन,् त्यो https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html बाट जानौं ।

यभर् ्पाई ंप्रभाभव् क्षेत्रबाट आउनुभएको हो भने ्पाईलाई
ं २ हप्तासम्म य्ा-उ्ा
भहाँड्डुल गनन बन्र्ेज गनन सभकन्छ । यभर् उि अवभधमा ्पाईमां लक्षणहरू (ज्वरो,
खोकी, सास फे नन गाह्रो) भवकभस् भए भने ्पाईलें भचभकत्सकको सल्लाह
भलनपु छन । ्पाई ंसवास्य-सेवा प्रर्ायकको कायानलयमा जानअ
ु भघ फोन गननहु ोस,् र
आफ्नो यात्रा ्था लक्षणहरूबारे भन्नुहोस् । उहााँहरूले ्पाईबाट
ं अरूलाई भबमार
नसारी कसरी सेवा पाउनहु ुन्छ भनेर भनर्ेशनहरू भर्नहु ुनेछ । भबरामी हुर्ाँ ा अरूलाई
भबमार साने संभावना कम गनन व्यभि सम्पकन नगननहु ोस,् बाभहर नजानहु ोस् र यात्रा
गननपु ने छ भने अभल पभछका लाभग साननहु ोस् ।

कोभभड-१९ का लक्षणहरू के के हुन् ?

अभहले कोभभड-१९ बाट बचाउनका लाभग कुनै खोप उपलब्ध छै न । संक्रमणबाट
बच्ने उिम उपाय भर्नहुाँ रोकथाममल
ु क कायनहरू, जस्ोोः भबरामी माभनसको भनकट
सम्पकन मा नजाने र पटक-पटक हा् धनु े, गननपु छन ।

कोभभड-१९ भएका भबरामीमा सामान्यर्ेभख कडा खालको श्वास-प्रश्वासको
भबमारका साथै भनम्न लक्षणहरू हुन्छन्
• ज्वरो
• खोकी
• सास फे नन गाह्रो

के कुनै िोप छ ?

के यसको उपचार छ ?
कोभभड-१९ का लाभग कुनै भाइरसभवरुद्धको भवशेष उपचार छै न । कोभभड-१९
भएका माभनसले लक्षणहरूबाट राह् पाउन सवास्योपचार खोज्न सक्छन् ।

Translation provided by

धेरै जानकारीका लाभगोः www.cdc.gov/COVID19
भसएस ३१४९३७-ए

०३/०३/२०२०

