
COVID-19 पोजटेिभ / प्रारम्भभक रूपमा पोजटेिभ परीक्षण भएका र 

अस्पताल वा आइसोलसेन समु्वधामा भनााका लाम्ि म्वचाराधीन 

 व्यम्िहरूका लाम्ि स्वास््य सल्लाह  

 

 

यदि तपाईको न्यूम्ललक एम्सड परीक्षण प्रारम्भभक रूपमा पोजेटिभ भएमा (टिप्पणीहरू हनेुाहोस्), 
तपाईल ेएसएमएस सूचना प्राप्त िनुाहुनेछ । 

 

कृपया शान्त रहनहुोस् र धैयापूवाक घरमा पर्ानुहोस् । सरकारले तपाईलाई अस्पताल वा आइसोलेसन 
सुम्वधामा भनाा िने व्यवस्था िनेछ । 

 

अन्य व्यम्िहरुलाई (घरका सिस्यहरू र सवासाधारण) भाइरस सने जोम्र्म कम िनाको लाम्ि, कृपया 
घरमा पर्ािँ ैििाा म्नम्न सङ्क्रमण म्नयन्रणका सल्लाहलाई ध्यान दिनहुोस् । 

 

टिप्पणीहरू: 
 

"प्रारम्भभक रूपमा पोजेटिभ " भन्नाले घाँिीको म्भम्र र्कार (DTS), संयुि घाँिी र 
नाकको स्वाब (CTNS), नासोफटरम्न्जयल स्वाब वा स्िूल नमूनाहरू, इत्यादिको न्यूम्ललक 
एम्सड परीक्षणको नम्तजालाई जनाउँछ । 

 

यदि तपाईले रम्पड एम्न्िजेन िेस्ि (RAT) मार िनुा भएको छ र यो पोजेटिभ छ भन,े 

तपाई COVID-19 बाि संरम्मत हुन ुभएको हुनसलछ । यद्यम्प, तपाईले पुम्िकरणको 
लाम्ि COVID-19 न्यूम्ललक एम्सड परीक्षण िराउन ुपछा । म्ववेकको लाम्ि, तपाईल े
घरमा पर्ािँ ैििाा म्नम्न सल्लाहहरू पम्न पालना िनुापछा । 

 

 

1.1  बसोबास स्थल 

- न्यूम्ललक एम्सड परीक्षणको लाम्ि पोजेटिभ / प्रारम्भभक रूपमा पोजेटिभ परीक्षण िटरएको 
व्यम्ि अस्पताल वा आइसोलेसन सुम्वधामा भनााको लाम्ि पर्ािँ ै ििाा आफ्नै बासस्थानमा 
बस्नुपछा । उ/उनी आफ्नै कोठामा बस्न ु राम्रो हुन्छ । ढोका बन्ि राख्नुहोस् र सभभव भएसभम 
घरका अन्य सिस्यहरूसँि आमने-सामने सभपका  निनुाहोस् । 

 
- अन्य कुनै पम्न व्यम्ि (हरू) (जस्तै: साथीहरू, आफन्तहरू र सँिै बस्न ेव्यम्िहरू) उसको/ उनको 

कोठा वा बस्न ेठाउँमा प्रवेश िनुा हुिँनै । 
 

- सभभव भएसभम झ्यालहरू रु्ल्ला रार्ेर ठाउँलाई राम्रोसिँ हावा आउजाउ िना दिनुहोस् । 
कोठामा एयर प्युटरफायर जडान िनुा राम्रो हुन्छ । 

 

 

1.2 व्यम्िित स्वच्छता 
 

- सो व्यम्िले कोठाबाि बाम्हर म्नस्कनु पिाा राम्रोसँि दफि हुने सर्जाकल मास्क लिाउनहुोस् । 
 

- घरका अन्य सिस्यहरूसँि र्ाना र्ान वा व्यम्िित वस्तहुरू साझा निनुाहोस् । 
 

- बारभबार हात सफा िन ेर र्ोलिा मुर् छोपे्न िनुाहोस । 
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1.3 वातावरण र शौचालय स्वच्छता  
 

- घरलाई िमै्नक 1 मा 49 पातलो घरेलु ब्लीच (5.25% सोम्डयम हाइपोललोराइि भएको 10 

ml ब्लीच 490 ml पानीमा म्मसाएर), 15-30 म्मनेिसभम राख्नहुोस र त्यस पम्छ पानीले 
पर्ाल्नुहोस् । धात ुभएको सतहको लाम्ि, 70% अल्कोहलले कीिाणुरम्हत पानुाहोस् । 

 
- ठाउँहरू श्वासप्रश्वासको स्राव, बान्ता वा मलमूरल ेिमू्ित छन ्भने, आँर्ाले िमे्र्ने पिाथा सफा िना 

बम्लयो अवशोम्ित म्डस्पोजेबल तौम्लया प्रयोि िनुाहोस ् । त्यस पम्छ सतह र वरपरको क्षेरलाई 

कीिाणुनाशकले कीिाणुरम्हत िनुाहोस् । धात ुनभएका सतहका लाम्ि, 1 मा 4 पातलो घरेल ुब्लीच 

(40ml पानीमा 5.25% सोम्डयम हाइपोललोराइि भएको 10ml घरेल ु ब्लीचको म्मश्रण) द्वारा 

कीिाणरुम्हत िटर, 10 म्मनेिको लाम्ि राख्नुहोस,् र त्यसपम्छ पानील ेपर्ाल्नुहोस् । धातुको सतहको 

लाम्ि, 70% अल्कोहल संि कीिाणुरम्हत पानुाहोस् । 
 

- सभभव भएसभम तोदकएको शौचालय प्रयोि िनुाहोस् । यदि यो सभभव नभएमा, प्रत्येक पिक 

प्रयोि पम्छ शौचालय सफा र कीिाणुरम्हत िना आवश्यक छ । दिशा िरेपम्छ 4 मा 1 पातलो 
घरेलु ब्लीचले शौचालयको बोवल सफा र कीिाणुरम्हत िनुाहोस् । जस्त:ै मुर् कुल्ला वा िाँत 
माझेपम्छ बेम्सन थुक वा र्कारले िमू्ित भएमा 4 मा 1 पातलो घरेलु ब्लीचले धोई सफा र 
कीिाणुरम्हत िनुाहोस ्। 

 
- फ्लस िनुा अम्घ शौचालयको ढक्कन छोपु्न होस् । 

 
- शौचालय िएपम्छ साबुन पानीले हात धुनहुोस । 

 
- हप्तामा एक पिक प्रत्येक फ्लोर ड्रने आउिलेिमा (भुइँको पानी जान ेनाली) लिभि आधा म्लिर 

पानी र्न्याउनुहोस् । 
 
 
 

1.4 फोहोर व्यवस्थापन 
 

- फोहोरलाई राम्ररी बेरेर घरको सिस्य माफा त फाल्नु पठाइनुपछा 
 

- त्यस पम्छ हातको सरसफाइ िनुाहोस् । 
 
 
 

1.5 लक्षणहरूबारे सचते रहनहुोस ्
 

- स्वास््य अवस्थाको म्निरानी िनुाहोस् र दिनमा िईु पिक शरीरको तापरम मापन िनुाहोस् । 
 

- यदि तपाईलाई म्नम्न चेतावनी जनक लक्षणहरू छन् भन,े 999 मा कल िनुाहोस ्वा म्सधै 
िघुािना र आपतकालीन (A&E) सुम्वधामा जानुहोस्: 

 
- सास फेना िाह्रो हुनु वा सास छोिो हुन ु

 
- बोली वा िम्तशीलता हराउनु 

 
- छाती वा पेिमा िरु्ाई वा िबाब 

 
- चक्कर लाग्नु वा अल्लमल्ल पनुा 

 
- िौरा लािेमा 

 
- िभभीर मांसपेशी िरु्ाई 
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- म्पसाब नलाग्न े
 

- कमजोरी वा अम्स्थरता 
 

- भ्रूणको चाल घट्नु वा हराउनु  (िभावती मम्हलाको लाम्ि) 
 
 
 

- थप रूपमा, पोजेटिभ नम्तजाको सूचना पाएका र सङ्क्रमण तुलनात्मक रूपमा हल्का 

लक्षणहरू (जस्त,ै ज्वरो, र्ोकी, घाँिी िरु्ाई) भएका अस्पताल वा आइसोलेसन सुम्वधाहरूमा 

भनाा पर्र्ारहकेो बेला म्चदकत्सकीय सल्लाह आवश्यक पने माम्नसहरूलाई म्निान र उपचार 

उपलब्ध िराउन मद्दत िना COVID-19 पुम्ि भएका केसहरूका लाम्ि 7 तोदकएका 

म्ललम्नकहरू फेब्रुअरी 16 िमे्र् सदरय िटरएका छन् ।   

 

 

तोदकएको म्ललम्नकमा जाँि ै/ A&E मा जाँि ै
 

- राम्रोसँि दफि हुन ेसर्जाकल मास्क लिाउनुहोस ्। 
 

- हम्स्पिल / म्ललम्नकमा म्सधै जानुहोस,् जहाँसभम भीडभाड भएको सावाजम्नक यातायात 

साधनको प्रयोि निनुाहोस ्वा बािोमा सावाजम्नक स्थानमा नबस्नुहोस् । 
 

 

संरमण पुम्ि भई आइसोलेसन सुम्वधामा भनाा हुन बाँकी रहकेा व्यम्िहरूको म्चदकत्सा सभबन्धी 

सोधपुछहरुका लाम्ि, कृपया "पुम्ि भएका आइसोलेसन सुम्वधामा भनााका लाम्ि म्वचाराधीन 

रहकेा केसहरूलाई समथान िना अस्पताल प्राम्धकरण COVID-19 हिलाइन" (1836 115) मा 

सभपका  िनुाहोस् । 

 
 
 
 
 

थप जानकारीको लाम्ि, कृपया यँहा हनेुाहोस:् 
 
 

 

https://www.chp.gov.hk/en/r/1363 
 
 
 
 
 
 

 

स्वास््य सरंक्षण केन्र (स्वास््य म्वभाि) र अस्पताल  

प्राम्धकरण (16 फेब्रुअरी 2022) 
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