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नय ाँ कोरोन भ इरस (कोभभड-१९) को संक्रमणको ब रे म
■नय ाँ कोरोन भ इरसको संक्रमण भनेको के हो？
'कोभिड-१९' नाम भिइएको यो नयााँ प्रकारको कोरोनािाइरस जु न श्वासप्रश्वासमा हुने संक्रमण हो र सन् २०१९ को
भडसेम्बरमा चीनको हुबेई प्रान्तबाट फैभिएको भियो। यसका िक्षणहरू खोकी िाग्ने, ज्वरो आउने तिा भनमोभनया हुने हुन।
िाइरस संक्रभमत ब्यक्तििे हाक्तिउ गिाा, खोक्दा वा िुक्दा यो िाइरस बाभहर भनस्कन्छ, र स्वासको माध्यम द्वारा अन्य
व्यक्तिमा सछा । िाइरस संक्रभमत ब्यक्तििे हाक्तिउ गिाा वा खोक्दा प्रयोग गरे को हातिे छोएको वरपरको बस्तुहुमा िाइरस
टासीन्छ। जब अु व्यक्तििे उि बस्तु हुिाई छु न्छन् र त्यभह हातिे मुख र नाक छोएमा भत ब्यक्तििाई पभन संक्रभमत गिा छ।

■भनम्न लक्षणहरू भएक ब्यक्तिले "भबदे शब ट फककने हरू/ फकेक ल ई सम्पकक गने ब्यक्तिहरुको पर मशक
केन्द्र" म पर मशक गननक होस्।
 ुघाखोकी िक्षण या ३७.५ िन्दा माभिको ज्वरो िगातार ४ भिन िन्दा बभि आएको छ (वृद्ध ब्यक्ति वा अन्तभनाभहत
रोग िएका ब्यक्तिका मामिामा िने २ भिन िन्दा बिी)
 शररर एकिमै भशभिि िएको छ वा सास फेना गाहो िएको छ
परामशाको पररणाम नयााँ कोरोनािाइरस संक्रमणको शं का िन्ने आयो िने, त्यहााँ बाट भवशे ष भचभकत्सा संस्िामा
पठाईन्छ। मास्क िगाएर, सावा जभनक यातायातको प्रयोग नगररकन िप जााँ च को िाभग जानुहोस्।
"भबदे शब ट फककनेहरू/ फकेक ल ई सम्पकक गने ब्यक्तिहरुको पर मशक केन्द्र" हरुको सूची
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
■कननै पभन ब्यक्तिम हुन सक्ने संक्रमणको रोकथ म र फैभलन नभदनन महत्वपू णक कनर हो
यभद ज्वरो व रुघ खोकीको लक्षणहरू दे ख परे क छन् भने, स्कूल व क मम छन भि भलननहोस्।

ब्यक्तिगत रुपम गनक सभकने रोकथ मक उप यहरू


बाभहर बाट फकाने भबभिकै हात धु ने, मुख कुल्ला गने



रक्सी कीटाणुशोधन प्रयोग गरर हात र औिािाई कीटाणुमुि गने



माभनसहरूको भिडिाड हुने ठााँउहरूमा नजाने



कोठािाई उभचत तापक्रममा राख्ने र िेक्तििे सनको प्रयोग गने



भनयभमत जीवन र प्रशस्त आराम गने



सन्तु भित आहार र प्रशस्त पानी भपउने

खोक्ने तररक ब ट फैभलन सक्ने संक्रमण रोक्नको ल भग उप यहरू


खोकी तिा हाक्तिउ िाग्ने जस्ता िक्षणहरू िे खा परे को छन् िने मास्क िगाउने



मास्क निएको खण्डमा खोक्दा वा हाक्तिउ गिाा भटस्यू तिा हातको बाउिािे मुख र नाक छोप्ने

नय ाँ कोरोन भ इरस सम्बक्ति बहुभ षी ज नक री (सरल ज प नी भ ष , अं ग्रेजी)
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php
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ह त धनने गरौ
स बननल ई भफंज भनक ल्ने र भनम्न प्रभक्रय ले धनने गरौ

ह त धननन अभघको तय री

फोहोर जम्म हुन सभजलो भ गहरु

◆नङहरु छोटो गरर क ट् नन भएको छ？

◆औंिाको टु प्पो

◆घडी व औंठी फनक ल्नन भएको छ？

◆औंिाहुको बीच िाग
◆बुिीऔंिाको वररपरर
◆नाडी
◆हातको चाउरी परे को िाग

（१）स बननल ई भफंज भनक ली हत्केल र म्रोसंग भमच्ने

（२）ह तको पछ भडको भ गल ई र म्रोसंग भमच्ने

（३）औंल को टन प्पोल ई रगड् ने

（४）औंल हरुको बीच भ गम धनने

（५）बन ढीऔंल र हत्केल ल ई म ड् ने

（६）न डी धनने

स बन नल ई र म्रो साँ ग पख ली, शन क्ख हुने गरर सफ ट वेलले ह त पनछौ
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