
�वश्वव्यापी रुपमा फै�लरहेको नोवल कोरोना भाईरस (Covid-19) संक्रमणबाट वच्न र वचाउन गण्डक� 
प्रदेश सरकारको अ�पल:

�वश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाईरस संक्रमणलाई �वश्वव्यापी महामार�को रुप घोषणा ग�रसकेको यहाँहरुलाई सवर्�व�दतै 
छ । �वश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले  हाम्रो देशलाई प�न संक्रमणको उच्च जो�खममा राखेको छ । गण्डक� प्रदेश सरकारल े
उक्त भाईरसको संक्रमणबाट सुर��त रहनका ला�ग प्र�तकायर् योजना वनाई ला�ग परेको जानकार� गराउदै उच्च सावधानी 
अपनाउन सम्पूणर् महानुभावहरुमा प�न हा�दर्क अ�पल गदर्छ� । 

१) वतर्मान प�रिस्थ�तलाई मध्यनजर गद� अक� सूचना प्रका�शत नभए सम्मका ला�ग कुनै प�न सभा, सम्मेलन, 
गोष्ठ�, से�मनार, मेला, महोत्सव पवर्, �श�वर तथा खेल ग�त�व�ध जस्ता कायर्क्रमहरु नगनर्-नगराउन सवैमा 
अनुरोध गदर्छ� ।

२) कोरोना भाईरस (Covid-19)  सकं्रमण सँग �मल्दो जुल्दो ल�णहरु देखा परेमा निजकको स्वास्थ्य संस्थामा वा 
अस्पतालमा सम्पकर्  राखी स्वास्थ्यकम�को परामशर्मा मात्र आवश्यक उपचार गर� । 

३) नआित्तऔ, नअत्याऔ,ं स�ह सूचनाको अवलम्वन गर� ।
४) कोरोना भाईरस (Covid-19) संक्रमणका ल�णहरु:

१. १००.४ �ड�ग्र फरेनहाईट भन्दा ब�ढ ज्वरो आउनु ।
२. रुघा खोक� लाग्नु ।
३. श्वास प्रश्वासमा क�ठनाई हुनु ।
४. उपरोक्त ल�णहरु मात्र भएर, कोरोनाको संक्रमणको शंका गनुर्हुदैन । यसका ला�ग कोरोना सकं्रमण 

भएका देशहरुबाट गत २ हप्ता �भत्रमा यात्रा गरेको वा यात्रा गरेको व्यिक्तसँग सम्पकर्  भएको 
अवस्थामा मात्र संक्रमणको शकंा गनुर् पदर्छ ।

५) कोरोना भाईरस (Covid-19) सन� माध्यमहरु : 
१.  १ �मटर निजकबाट हाच्छ्यु गदार् र खोक्दा �नस्कने �छटाबाट ।
२. हात �मलाउदा ।
३. जनावर र अन्य पशुपं��को सम्पकर् बाट ।
४. कोरोना भाईरस संक्र�मत व्यिक्तसँग संगै बस्दा, अंकमाल गदार् र �नजले प्रयोग गरेको रुमाल वा कपडा 

प्रयोग गदार् ।
६) कोरोना भाईरस संक्रमणबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु:

१. कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट वच्ने प�हलो उपाय व्यिक्तगत सरसफाई भएकोले सावुन पानीले राम्रोसँग 
�म�च�म�च हात धुने बानी वसाल� । 

२. रुघाखोक� र ज्वरो आएमा मात्र मास्कको प्रयोग गर� र कुनै प�न स्वास्थ्य समस्या आएमा तुरुन्त 
स्वास्थ्यक�मर्सँग परामशर् गर� । 

३. भीडभाडमा नजाऔ ं।
४. खोक्दा, हाच्छ्यु गदार् नाक मुख छोप�, अरुले प्रयोग गरेको रुमाल र अन्य कपडा प्रयोग नगर� ।
५. माछा मास ुअण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाऔ ं।
६. पशुपँ�ीको सम्पकर् बाट टाढा रह� ।
७. पशु पं��लाई स्याहार गदार् मास्क तथा पञ्जा प्रयोग गर� ।
८. रोगका ल�ण देखा परेमा वा संक्रमणको शंका भएमा �च�कत्सकको परामशर् �लई उपचार गर� ।
९. हात न�मलाऔ,ं अंकमाल नगर� र नमस्कार सस्कारको �वकस गर�। 
१०. स्मरण रहोस ्�वश्वभर� यो सकं्रमण भएका क�रब ९८ % व्यिक्तहरु पूणर्रुपमा �नको भई आफ्नो दै�नक 

�क्रयाकलापमा फ�कर् न सक्छन । त्यसलैे भ्रमपूणर्  हल्लाको पछा�ड नलाग� ।
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