
तपाइको परिवािको सदस्य नयााँ प्रकािको कोिोनाभाइिसबाट संक्रमित भएको सन्देह 
लागेिा ध्यान ददन पन ेकुिाहरु 

 

〇कोठा ववभाजन गिौ।   

संक्रमित भएका व्यक्ततको कोठा ि सकं्रमित नभएका ति संगै बस्ने व्यक्ततको कोठा सकेसम्ि अलग गिौ । 

कृपया खाना खान ेर सुत्ने पनन छुट्टा-छुट्टै कोठामा गनुहुोस ्। 

यदि घरमा बच्चाहरू छन,् कोठा पनन थोरै छ र कोठा विभाजन गन ुसक्नुहुन्न भने, संक्रममत ब्याक्क्त र तपाईं बीचमा 

कक्ततमा 2m को िरूी राख्नुहोस ्अथिा बबच बाट विभाजन गने, पिा ुराख्ने काय ुगनुहुोस।् 

यदि सँगै सुत्नुभयो भने, ओछ्यानको विपररत छेउमा टाउको राख्नु होस।् 
 

संक्रमित भएका व्यक्तत कोठाबाट सकेसम्ि बादहि नननस्कनुहोला। 

साझा स्थानहरु जस्त ैशौचालय र बाथरूम सके सतम कम मात्रमा प्रयोग गनुहुोला।   
 

〇 सम्भव भएसम्ि संक्रमित व्यक्ततहरूको हेिचाह मसमित ब्याक्ततले गिौं  

मुटु, फोक्सो, मगृौला, मधुमेहका रोगी, प्रनतरोध क्षमता कमजोर भएका व्यक्क्त िा  गभिुती मदहलाहरू संक्रममतको  

हेरचाह गने कायबुाट बाट टाढा रहनुहोला। 
 

〇िास्क प्रयोग गिौ  

प्रयोग गरिएको िास्क अन्य कोठािा नलानुहोला । 

प्रयोग गरिएको िास्कको बादहि सतहलाई नछुनुहोला। 

मास्क हटाउँिा, रबर िा क्स्रंगलाइ समातेर हटाउनुहोला। 

िास्क हटाए पनछ साबुनले आफ्ना हातहरू धुनुहोला। 

अलकोहल सेननटाइजर （रक्सी कीटाणुशोधन・कीटाणनुाशक अल्कोहल） पनन प्रयोग गन ुसककन्छ। 
 

* मास्क फोहोर भयो भने तुरुन्त नया,ँ स्िच्छ र सुख्खा मास्कको प्रयोग गनुहुोला। 

* मास्क प्रयोग नगनु ुभएको अिस्थामा, कोखी िा छ ंक लग्यो भने मुख र नाकलाई दटशूले छोप्नुहोला। 
 

〇हातहरू बािम्बाि धुनुहोस ्

साबुनले आफ्ना हातहरू िाम्रिी ि बािम्बाि धुनुहोस।् ितसी कीटाणुशोधन （अलकोहल सेननटाइजि） पनन प्रयोग गनु ु

सतनु हुनेछ। 

आँखा, नाक, मुख आदिको माध्यमबाट भाइरसको संक्रमण हुन सक्न ेभएकोल े सकेसतम आँखा, नाक, मुख आदिलाइ 



भाइरस छोएको हुन सक्ने हातले नछुनु होला। 

नधोएको हातले आफ्नो आँखा, नाक िा मुख नछुनुहोस।् 
 

〇वायुसंचाि 

सिय सियिा वायुसंचाि (भेन्टलेट) गिाउन।े 

साझा स्थान र अन्य कोठाको झ्यालहरु खुला राखी िायुसंचार हुन दिने। 
 

〇हातले छुन ेसाझेदािी स्थान/बस्तु कीटाणुिदहत गनुहुोस ्

साझेदािी स्थानलाइ (जस्त ैढोकाको बबडं/ह्यान्डल, ओछ्यानको िेल आदद) घिेलु तलोिीन ब्लीचले सफा गने ि त्यसपनछ 

पननले मभजेको कपडाल ेपुसने। 

शौचालय, हात धुने ठाउाँ  (बमेसन) लाइ ननयमित रुपिा घििा प्रयोग गने डडटजेंटल ेसफा गनकुो साथ नतनीहरूलाई घिेलु 

कीटाणुनाशकको प्रयोग गरि कीटाणुिदहत गनुहुोस।् 

तौमलया, कपडा, टेबलिेयर, चपक्स्टक, चतचा आदि सामान्य रूपमा धुन सक्नुहुनेछ।   

संक्रममत व्यक्क्तले प्रयोग गरेको लुगा या सामान छुट्ट्याएर धुन आिश्यक छैन। 

धुनु अनघका सािानहरू साझेदािी नगनुहुोस।् 

मुख्य रुपमा शौचालय, हात धुने ठाउँ, ककचचन आदिको तौमलया साझेिारीमा प्रयोग नगनुहुोला। 
 

〇कीटाणुनाशकको प्रयोग 

घरेलु क्लोरीन-ब्लीचमा हुने सोडडयम हाइपोक्लोराइट र इथेनॉल कीटाणुनाशक, नया प्रकारको कोरोनाभाइरसलाइ 

ननस्संक्रामक बनाउन प्रभािकारी हुन्छ।  
 

केदह समयको लाचग भाइरस सतहमा जीवित रहने हुनेहुनाले  ढोकाको ह्यान्डलहरू, ओछ्यानको रेल आदिमा रहन सक्छ। 

सतहलाइ  0.05%हाइपोक्लोराइट (पातलो ब्लीच) ले  पुसे पनछ पननल े मभजकेो कपडा िा अलकोहलले फेरर सफा 

गनुहुोस।् 
 

शौचालय र बेमसन बारतबार सफा गनुहुोस।्  

शौचालय र बमेसनलाइ घरेलु डडटजेंटल ेसफा गरे पनछ 0.1%को हाइपोक्लोराइट (पातलो ब्लीच) भएको  कीटाणुनाशक 

प्रयोग गरौ।  
 

〇फोहोि तन्ना ि लुगा धुनुहोस ्

शिीिबाट ननस्कने तिल पदाथलु े फोहोि बनाएको तन्ना वा कपडालाई छुदा पन्जा ि िास्क लगाउाँ नुहोस।् साधािण घिको 



डडटजेंटले धुन सतनुहुनेछ ि िाििी सुकाउनुहोस। 

मुत्र मलमा भाइरस रहने सतभािना हुन्छ । 
 

〇फोहिलाई पोका पिेि िात्र फालौ 

नाक पुसको दटशूहरू तुरुन्तै प्लाक्स्टकको झोलािा फाल्नुहोस ि यसलाई कोठाबाट बादहि ननकाल्न भन्दा अगाडी बन्द 

गनुहुोस।् 

फोहोर फाल ेपनछ आफ्ना हातहरू साबुनले धुनुहोस।् 


