बच्चालाई घरमा COVID-19 को हेरचाह ििै
यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चाले COVID-19 का लागि पोगिटिभ परीक्षण िर्नुभयो र घरमा हेरचाह िर्ु सदकन्छ भर्े, - र तपाईंको पटरवार र
समनिायमा अरूलाई संक्रगमत हुर्बाि िोगिर् कृ पया तपाईं र तपाईंको पटरवारलाई सनरगक्षत राख्न यस िाईडलाई समीक्षा िर्नुहोस्।

COVID19 बच्चाहरूको लागि
गर्िेशर्हरू तपाईंको बच्चाले पालर्ा िर्नप
ु िुछ, तपाईंको मित सगहत:

1. गचदकत्सा सेवा पाउर् बाहेक घरमै
बस्ननहोस्।

6. तपाईंको बच्चालाई साबनर् र
पार्ी (वा अल्कोहलमा
आधाटरत सेगर्िाइिर) द्वारा
उर्ीहरूको हातहरू बारम्बार
धनर् गसकाउर्नहोस्।

2. तपाईंको बच्चाको डाक्िरलाई भेट्र्न
पगहले अिागड बोलाउर्नहोस्।

7. तपाईंको बच्चालाई व्यगिित घरे लू
वस्तनहरू , भाुँडा, गपउर्े पार्ी, कप, िार्े
भाुँडा, तौली वा ओछ्यार् सगहत सेयर िर्ु
र्दिर्नहोस्।

3. तपाईको बच्चालाई तपाईंको घरमा गबरामी
र्भएका अन्य मान्छेहरू र िर्ावरहरूबाि

8. सबै "बदढ-छन र्े" काउन्िरहरू,

अलि िर्नह
ु ोस्। यसमा अन्य व्यगिहरूिेगि

डोरकर्ब्ब्स, शौचालयहरू, फोर् र

िाढा एकल कोठामा बस्नन र यदि उपलब्ध छ

बेडसाइड िेबनलहरू दिर्हुुँ घर सफा िर्े

भर्े छन ट्टै बाथरूमकोए प्रयोि िर्नु समावेश

स्प्रे वा वाइपहरूको िस्ता गचिहरू

ििुछ।

सफा िर्नुहोस्।

4. गतर्ीहरू अन्य व्यगिहरू वटरपटर हुुँिा

9. तपाईंको बच्चालाई अरूको लागि

आफ्र्ो बच्चालाई फे समास्क लिाउर्

िार्ा तयार पार्ु वा सेवा दिर्

गसकाउर्नहोस् (यदि उपलब्ध छ भर्े)।

र्दिर्नहोस्।

5. सबैिर्ाले िोक्िा वा हागछछउुँ ििाु
आफ्र्ो मनि र र्ाकलाई टिस्यनले
छोप्ननपछु।

तपाईंको बच्चालाई र्याुँ वा गबग्रुँिो लक्षणहरूको
लागि गर्रीक्षण िर्नुहोस्, गर्म्न गलगित सगहत:
• श्वास फे र्ु कटठर्ाई
• र्याुँ भ्रम वा
• बढ्िो कमिोरी
यदि तपाईंको बच्चामा यी वा अन्य लक्षणहरू छर्् भर्े कृ पया
उर्ीहरूको बाल रोि गवशेषज्ञलाई फोर् िर्नुहोस्।
यदि तपाईं एक गचदकत्सा आपतकागलर् अर्नभव र 911 कल
िर्ु आवश्यक छ भर्े, कृ पया EMS लाई तपाईंलाई
COVID19 छ भगर् सूगचत िर्नुहोस्। यसले गतर्ीहरूलाई
सबैको सनरक्षा सनगर्गित िर्ु उगचत सतकु ताहरू गलर्
अर्नमगत दिर्ेछ।

पटरवारका सिस्य र घरको हेरचाहकताुहरूको लागि
यदि तपाईं र्गिकको सम्पकु मा हुर्नहुन्छ, वा COVID-19 बाि बच्चाको हेरचाह ििै हुर्नहुन्छ भर्े, कृ पया यी गसफाटरसहरूलाई आफ्र्ै लागि पालर्ा
िर्नुहोस्:

लक्षण व्यवस्थापर् िर्नह
ु ोस्
1. तपाईंको स्वास््यलाई र्गिकबाि गर्रीक्षण िर्नुहोस्। आफ्र्ो मनख्य कल िर्नुहोस्

3. तपाईंको बच्चाको लक्षणहरूको गर्रीक्षण िर्नुहोस्। यदि तपाईंको बच्चा गबरामी

यदि तपाईं COVID-19 (ज्वरो, िोकी, सासको िनिाइ) को सनझाव लक्षणहरू

भइरहेको छ भर्े, उर्ीहरूको बाल रोि गवशेषज्ञलाई कल िर्नुहोस् र गबरामीले

गवकास िर्नुभयो भर्े हेरचाह प्रिायक अगहले र्ै।

प्रयोिशालाले COVID-19 छ भगर् पनगि िरे को छ भगर् बनझाउर्नहोस्। यदि
तपाईंको बच्चाको एक गचदकत्सा आपतकागलर् छ र तपाईंलाई 911 मा कल

2. तपाईंले गबरामीलाई हेरचाहको लागि उर्ीहरूको स्वास््य सेवा प्रिायकको

िर्नुपर्यो भर्े, तपाईंको बच्चालाई COVID-19 छ भगर् पठाउर्नहोस्

गर्िेशर्हरूको साथै आधारभूत घरका आवश्यकताहरू (िाद्यान्न र
औषगधहरू िरीि ििाु) बनझ्र् मद्दत िर्ु सक्ननहुन्छ भगर् यो कन रा गर्गित
िर्नुहोस्।

िूरी कायम राख्ननहोस्
1. यदि उपलब्ध भएमा छन ट्टै सनत्ने कोठा र बाथरूमको प्रयोि िटर घरका सिस्यहरू

3. घरका अन्य सिस्यहरूले (तपाईंको बच्चा होइर्) घरमा घरपालनवा
िर्ावरहरूको हेरचाह िर्नुपछु।

अको कोठामा बस्नन पछु र सके सम्म तपाईंको बच्चाबाि अलि हुर्नपछु।

2. कृ पया घरमा हुर्े आवश्यक आवश्यकता र्हुर्े पाहुर्ाहरूलाई अर्नमगत

4. घरमा सेयर िटरएका ठाउुँ हरूमा राम्रो हावा प्रवाह छ (उिाहरणका
लागि वातार्नकूगलत वा िनल्ला गवन्डोिहरू) भगर् सनगर्गित िर्नुहोस्।

र्दिर्नहोस्।

राम्रो स्वछछताको अभ्यास िर्नह
ु ोस्
1.

5.

गमल्काउर्नहोस्। पनर्: प्रयोि र्िर्नह
ु ोस्।

लिातार हात स्वछछता िर्नुहोस्। यदि साबनर् र पार्ी उपलब्ध छैर् भर्े,
तपाईंको हातहरूका सबै सतहहरू समेट्िै गतर्ीहरूलाई सनक्िा अर्नभव
र्हुुँिासम्म सुँिसुँिै गमरे र, कम्तीमा 60 िेगि 95% अल्कोहल समावेश भएको

6.

3.

सेगर्िाइिरले सफा िर्नह
ु ोस्।

7.
8.

पञ्चाहरूको प्रयोि िर्नुहोस्। तपाईंको शरीरबाि ठोस पिाथुहरूलाई िाढा
राख्ननहोस्। यदि पञ्जाहरूको प्रयोि िटरएको छ भर्े, बारबेिमा पन्िामा
गमल्काउर्नहोस् र गडस्पोिल प्लागस्िकको झोलामा लाइर्मा राख्न सदकन्छ।

कपडाहरू हिाउर्नहोस् र ओछ्यार्मा वा रित, दिशा वा शरीरमा तरल
पिाथुहरू तनरुन्तै धनर्ह
न ोस्।

यदि सम्भव छ र उपलब्ध छ भर्े, तपाईं गबरामीको लनिा धनर्े वा उर्ीहरूको
रित, दिशा, वा शरीर तरल पिाथुहरूसुँि छन र्नहुि
ुँ ा वा सम्पकु िर्नुहुि
ुँ ा

गवरामीसुँि गिलास, भाुँडा, तौंली, कपडा र ओछ्यार् िस्ता घरेलन कन राहरू सेयर
र्िर्नुहोस्। गबरामीले यी कन राहरूको प्रयोि िरे पगछ, तपाईंले राम्ररी धनर्न पछु।

यदि तपाईं समार् कोठामा हुर्नहुन्छ भर्े तपाईं र तपाईंको बच्चाले फे समास्क
लिाउर्न पछु।

4.

आफ्र्ा हातहरूलाई साबनर् र पार्ी वा एक अल्कोहलमा आधाटरत ह्याण्ड

तपाईंको आुँिाहरू र्छोइकर्, र्ाक र मनि धनर्न र्धोएका हातहरूबाि
र्छन र्नहोस्।

सबै प्रयोि िटरएको गडस्पोिेबल पञ्चा, फे समास्क र अन्य िूगषत कन राहरूलाई
अन्य घरको फोहोरसुँि गडस्पोि िर्नु पगहले लाईर्को कन्िेर्रमा राख्ननहोस्।

अल्कोहलमा आधाटरत ह्याण्ड सेगर्िाइिरले तपाईंको हातहरू सफा िर्नुहोस्।

2.

गडस्पोिेबल फे समास्कहरू र पञ्चाहरूको प्रयोि िटर गतर्ीहरूलाई बागहर

9.

सबै "बदढ-छन र्े" काउन्िरहरू, डोरकर्ब्ब्स, शौचालयहरू, फोर् र बेडसाइड
िेबनलहरू दिर्हुुँ घर सफा िर्े स्प्रे वा वाइपहरूको िस्ता गचिहरूको प्रयोि िटर
सफा िर्नुहोस्।

आफ्र्ा हातहरूलाई तनरुन्तै साबनर् र पार्ी वा अल्कोहलमा आधाटरत ह्याण्ड
सेगर्िाइिरले सफा िर्नुहोस्।
तपाईं र तपाईंको पटरवारका सबै सिस्य क्वारे न्िाइर्मा हुर्नपिुछ। घर क्वारे गन्िर्को अवगध सामान्यतया तपाईंको बच्चाको सनरुवाती लक्षणहरूको समयबाि कगम्तमा 3 हप्ता
हुन्छ। यो तपाईंको बच्चाले गबरामी सार्ु सक्ने र पटरवारका अन्य सिस्यहरूले रोि सार्ु सक्ने समयको लागि छ। गर्िेशर्को लागि तपाईंको स्थार्ीय स्वास््य समीगतलाई कल
िर्नुहोस्। तपाईंको शहर वा शहरको स्वास््य ईन्िरर्ेिमा हेर्नुहोस् वा फोर् र्म्बरका लागि तपाईंको शहर वा िाउर् हलमा कल िर्नुहोस्। यदि तपाईं स्वास््य सेवामा काम
िर्नुहुन्छ भर्े तपाईंले आफ्र्ो रोििारिाताको पेशाित स्वास््य गवभाि पगर् कल िर्नुपर्ेछ।

COVID-19 को फै लावलाई रोक्ने कन रा बारे तपाईं र तपाईंको पटरवारको लागि अगतटरि गर्िेशर् CDC को वेबसाइिमा फे ला पार्ु सदकन्छ।
cdc.gov/coronavirus

