कोिवड - १९ सम्बन्धी जानकारी
पृ�भूिम
कोरोनाभाइरस भाइरसह�को एक ठू लो प�रवार हो जुन िव��ापी �पमा फै िलएको छ।
बाट फै िलन्छ जस्तै - खोक� वा हा�ुउँ बाट हावा �ारा;

मानव कोरोनाभाइरस �घा वा खोक�

िनजी �ि�गत सम्पकर् �ारा जस्तै छोएर वा हात िमलाएर;

भाइरसको सम्पकर् मा रहेको कु नै वस्तु वा सतह छोएर; र किहलेकाँही मल संदष
ू ण को माध्यम बाट।

यो पिहला मध्य पूवर्

रे स्पीरे टरी �सं�ोम (मसर् कोभ) र गिम्भर ती� �सन िसन्�ोम (सासर्) �कोपको �पमा भएको िथयो।

२०१९ नोवेल

कोरोनाभाइरस (कोिभड-१९) एक नयाँ भाइरस हो जसले मािनसमा �ास��ासको रोग िनम्त्याउँ छ। कोिभड-१९ �ापक �पमा
फै िलएको ठाउँ बाट �मण गरे पिछ फक� र आउँ दा तपाई डाक्टरमा वा आपतकालीन कक्ष जानु भन्दा पिहला फोन नम्बर (८१४)
४५१७८०१ मा सम्पकर् गनर् आवस्यक छ। य�द तपाईलाई ज्वरो लागेको छ (३८ िड�ी सेिल्सयस / १००.४ फे रे न्हाइट वा उ�
तापमान), खोक�, वा सास फे नर् समस्या भएको छ भने, िच�कत्सकलाई सम्पकर् गनुह
र् ोस; तपाइँ को डाक्टरलाई तपाइँ को भखर्रको
या�ा र तपाइँ का लक्षणह�को बारे मा बताउनुहोस्, अ�सँग सम्पकर् नरा�ुहोस्।

सबैभन्दा जोिखममा को छ?
वृ� वयस्कह� र �दय, फोक्सो वा मृगौला रोग जस्ता गम्भीर िच�कत्सा समस्याह� भएका मािनसह�लाई अिधक गम्भीर
कोिभड-१९ रोग ला�े सम्भावना बढी छ । भखर्रै ग�रएको अध्ययन अनुसार बुढेसकालमा गिम्भर कोिभड-१९ रोग ला�े
सम्भावना दोब्बर �ने गदर्छ �कनभने:
•

उमेर बढ्दै जाँदा मािनसह�को �ितरक्षा �णाली प�रवतर्न �न्छ र त्यसकारण उनीह�को शरीरमा रोग र सं�मण बाट लड्ने
क्षमता कम �ँदै जान्छ।

•

धेरै वयस्कह� अन्त�नर्िहत स्वास्थ्य समस्या ले पिन �स्त �न्छन र त्यसकारण पिन रोगको सामना गनर् र रोगबाट िनको �न
गा�ो बनाउँ छ।

य�द तपाइँ उमेरका कारण कोिभड-१९ ज�टलताको खतरामा �नु�न्छ वा तपाइँ सग
ँ गम्भीर अन्त�नर्िहत िच�कत्सा समस्या रहेको
छ भने तपाइँ को जोिखमलाई कम गनर् त्यस्ता उपाय गनुर् िवशेष गरी मह�वपूणर् छ।

हामी के गद� छौ?
यो िवभाग लगातार अभ्यास गद� सम्भािवत सं�ामक रोग �कोपको लािग तयारी गदर्छ। हामी हा�ो संघीय, राज्य, र स्थानीय
साझेदारह� बाट �ा� गरे को जानकारी �योग गरी नोवेल कोरोनाभाइरस (कोिभड-१९) �कोपको अनुगमन ग�ररहेका छ� र
�कोप भएको खण्डमा हा�ो �ित��या टोलीह� तयार गद�छ�। कोिभड-१९

को संयु� राज्य अमे�रकामा सम्भािवत �सार र

उनीह�को स्वास्थ्य सम्बन्धी मािमलाह� मुल्यांकन गनर् सावर्जिनक स्वास्थ्य िनकायसँग कसरी काम गन� भ�े बारे मा हामीले
स्वास्थ्य सेवा सहयोगीह� सँग छलफल गन� गरे का छ�।

लक्षणह� के �न्?
कोिभड-१९ का लक्षणह� तल �दएका मध्ये �नसक्छन्:
•

ज्वोरो (३८ िड�ी सेिल्सयस / १००.४ फे रे न्हाइट वा उ� तापमान)

•

खोक�

•

सास फे नर् समस्या

लक्षण सङ्�मण को किम्तमा दुई �दन िभ� वा लामो अविधमा १४ पिछ पिन देखा पनर् सक्छ। �रपोटर् ग�रएका िबरामीह�मा
कु नै लक्षण नदेिखको तथा गम्भीर िबरामीको अवस्था देिख मृत्यु को अवस्था सम्म देखा परे को छ।

तपाई के गनर् स�ु �नेछ?
•

खोक� वा हा�ुउँ गदार् जिहले पिह आफ्नो कु िहनो ले छे �ुस, आफ्नो हात �योग नगनुर्होस्!

•

सतहह� सफा गद� रा�ुस जस्तै काउन्टर मािथ को सतह, िस्वचह�, सेल फोन र अन्य �ाय छोएको भागह�। किम्तमा २०
सेकेन्डको लािग साबुन र पानीले हात धुनुहोस्। साबुन र पानी उपलब्ध छैन भने रक्सी आधा�रत हात सेिनटाइजर �योग
गनुर्होस्। हात सेिनटाइजर �योग गदार् एक हातको हत्के लामा राखी अक� हातले िमलाउदै आफ्नो दुवै हातमा िमलाएर
सुकाउनुस (सही मा�ा बुझ्न को लािग लेबल पढ्नुहोस्)।

•

संगरोध - तपा� िबरामी �नु�न्छ भने िनको महसुस नभएसम्म घरमै ब�ुस।

अिधक जानकारी को लािग �ोतह�
थप जानकारीको लािग �दइएको �लंकमा िक्लक गनुर्होस
https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx
कोिभड-१९ को बारे मा नयाँ थप जानकारी अमे�रका र िव��ापीमा सीडीसी वेबसाइट CDC.gov मा पाउन स�कन्छ। �� वा
�संगका लािग एरी काउन्टी स्वास्थ्य िवभाग (८१४) ४५१-६७०० वा कोिभड-१९ को लािग सम�पर्त सीिमत अं�ेजी �वीणता
जनसंख्या फोन लाइन (८१४) सोधपुछ गनुर्होस
तयार प�रएको मािथ: ०३/१०/२०२०
साम�ी पेिन्सल्भेिनया स्वास्थ्य िवभाग �ारा �दान ग�रएको

