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 कोरोनाभाइरसको लक्षणहरु 
 
 

सासको कमी जीउ दुखाई 

 
 

घााँटी दुखाई पखाला 

सासको कमी 
खोकी 

रुघा ससिंगान बग्ने 



मैले यो सनेुको छु…… 
 

यो केवल रुघा लागेको जस्तै हो र िेरै गम्भीर छैन। 
 

 

 

कोरोनाभाइरस िेरै गम्भीर छ। केही व्यन्िलाई चााँही "केवल रुघा" लागकेो जस्तो हुधछ। तर अरु 

मान्नसहरु चााँही िेरै न्बरामी हुधछन।्यन्ि तपाई िरैे न्बरामी हुनहुुधछ भने तपाई अस्पताल जान ुपने हुन 

सक्छ। 

 

तपाई िेरै न्बरामी पनुुहुधछ वा हुधन भनेर तपाईलंाई थाहा हुाँिनै।मान्नसहरु िेरै न्बरामी हनु सक्छन 

र मछुन।् जन्जुयामा २१,००० भधिा बढी मान्नसहरु िेरै न्बरामी परेका छन।् 



मैले यो सनेुको छु…… 
 

 

कालो व्यन्िहरुहरुलाई यो लाग्न सक्िनै। 
 

 
कोरोनाभाइरस जसलाई पन्न लाग्न सक्छ। सबै 

रंगका मान्नसहरु िेरै न्बरामी परेका छन।् िेरै जना 

मरेका छन।् सबै रंगका मान्नसहरु मरेका छन।् 

यवुाहरुलाई यो लाग्न सक्िैन। 
 

 

 

 
कोरोनाभाइरस जसलाई पन्न लाग्न सक्छ। यवुा, 

मध्यम आय ुर बदृ्ध व्यन्िहरू िेरै न्बरामी परेका 

छन।् 

िेरै जना मरेका छन।् 



मैले यो सनेुको छु…… 
 

भगवानले तपाईलंाई यो लाग्नबाट जोगाउनहुुनेछ वा तपाईलंाई यसबाट 
 

बचाउन ुहुनेछ। 
 

 
डाक्टर र औषन्िले कोरोनाभाइरसको उपचार गनु सक्छ। 

तपाई न्बरामी हुनहुुधछ भने आफ्नो डाक्टरलाई बोलाएर आफ्नो र अरुको मद्दत गनु सक्नहुुधछ। 



मैले यो सनेुको छु…… 
 

 

गन्मु ििेबाट आएका व्यन्िहरूलाई यो लाग्न सक्िनै। 
 

 

 
कोरोनाभाइरस जसलाई पन्न लाग्न सक्छ। 

 

गन्मु र  न्चसो ििेका मान्नसहरू िेरै न्बरामी भएका छन।् िेरै जना मरेका 

छन।् 

मन्हलाहरु परुुषहरु भधिा कम न्बरामी हुधछन।् 
 

 
कोरोनाभाइरस जसलाई पन्न लाग्न सक्छ। मन्हला र 

परुुषहरू िबैु नै िेरै न्बरामी भएका छन।् िबैु मन्हला र 

परुुषहरू मरेका छन।् 



मैले यो सनेुको छु…… 
 

घरेल ुउपचारहरू जस्तै लसनु, कालो न्चया, तातो पानी, वा  

कागतीको रसले कोरोनाभाइरसलाई रोक्न वा उपचार गनु मद्दत गिछु               
 

 

घरेल ुउपचारले कोरोनाभाइरसलाई रोक्न वा उपचार गिनै। 

तपाई न्बरामी हुनहुुधछ भने आफ्नो डाक्टरलाई बोलाएर आफ्नो र अरुको मद्दत गनु सक्नहुुधछ। 



 

म आफू र अरूलाई न्बरामी नहुन कसरी मद्दत गनु सक्छु? 
 

 

 

 
• आफ्ना हात साबनु र पानीले िनुहुोस।् 

 

• आफ्नो अनहुार नछुन ुहोस।् 
 

• अधय व्यन्िबाट कन्म्तमा २ न्मटर टाढा बस्नहुोस।् 
 

• यन्ि तपाई न्बरामी हुनहुुधछ भने घरमा बस्नहुोस ्र सल्लाहको लान्ग तपाईकंो डाक्टरलाई कल गनुुहोस।् 
 

• यन्ि तपाई ंन्बरामी हुनहुुधछ र अरु माधछे वरपर हनुहुुधछ भने मास्क र पधजा लगाउनहुोस।् 
 

• यन्ि तपाईलंाई बान्हर जान ुपिनै भने घरमै बस्नहुोस।् 



 

हामी न्कन घरमा बन्सरहकेा छौं? साथीहरु आएनन भने 

यसले एउटा लाज ल्याउाँछ।  
 
 

 
जब हामी घरमा बस्छौं वा अधय व्यन्िहरूबाट टाढा रहधछौं हामी कोन्भड-१९ लाई 

मान्नस माझ फैन्लनबाट रोक्छौं। 

 

तपाइाँका साथीहरू कम न्बरामी हुनेछन।् 
 
 

 

तपाईकंो समिुाय कम न्बरामी हुनेछ। 



 

न्वगतमा म िेरै रोगहरु बाट बााँचेको छु। म न्िक हुनेछु। 
 

 

 
यो एकिम नयााँ भाइरस हो र हामीलाई थाहा छैन न्क तपाईकंो िरीरले यसको 

प्रन्तन्िया कसरी न्िनेछ। 

 

तपाईलाई न्वगतमा रोगहरू न्थयो भधिमैा, यसको मतलब तपाईलंाई 

कोरोनाभाइरस लाग्िनै भधन सन्कधन। 



 

म परीक्षण गनु चाहधन। मेरो समिुायमा रोग लागेको 
 

पन्हलो व्यन्ि बधन चाहधन। 

 

 

 

 

 
तपाईकंो समिुायका व्यन्िहरुसाँग पन्हले नै कोरोनाभाइरस छ। 

 

केन्ह मान्नसहरु स्वस्थ हनु घरमा नै बन्सरहकेा छन।् 

 

अरुहरु चााँही अस्पताल जान ुपने हुधछ। 
 
 

 

तपाईलंाई कोरोनाभाइरस छ छैन भन्न जाधन ुआवश्यक छ ताकी तपाई ंआफ्नो र तपाईकंो पररवारको हरेचाह गनु सक्नहुुनेछ। 



 

मेरो घरमा कोही कोन्भड-१९ को न्बरामी छ। मैले के गनुुपछु? 
 

न्बरामी व्यन्ि संग संगै बसेर समय नन्बताउनहुोस।् 

 
 

• यन्ि तपाई ंन्बरामीको नन्जक जानभुयो भने कपडाको फेस मास्क लगाउनहुोस ्
 

• न्बरामीको कोिाको ढोका बान्हर नै खाना छोड्नहुोस ्
 

• प्रत्येक न्िन, कुनै पन्न िाउाँ सफा गनुुहोस ्जहााँ िेरै छोईएको छ जस्तै ढोकाको चकुुलहरु वा काउधटरहरू 
 

• तपाईलें जन्तसक्िो सफा राख्नको लान्ग सबै भााँडाहरु माझ्ने र लगुाहरु िनेु गनुुहोस ्
 

• न्बरामी व्यन्िसाँग कुरा गनु फोनको प्रयोग गनुुहोस ्



 

मेरो घरमा कोही कोन्भड-१९ को न्बरामी छ। न्बरामीले व्यन्िले के गनुुपछु? 
 
 

 
 

• एउटा कोिामा बस्नहुोस,् अधय व्यन्िबाट टाढा 
 

• यन्ि सम्भव भएमा कपडाको फेस मास्क लगाउनहुोस ्
 

• सम्भव भएमा छुटै्ट बाथरूम प्रयोग गनुुहोस ्
 

• भााँडाकुाँ डा, तौन्लया र तधनाहरुको एउटै सेट प्रयोग गनुुहोस ्
 

• न्तनीहरूका हातहरू ध्यानपवूुक िनुहुोस ्
 

• अधय व्यन्िसाँग कुरा गनु फोनको प्रयोग गनुुहोस ्



 

 

 

म कसरी अनहुारको मास्क लगाउने र सफा गने? 
 

 

 

• मास्कले तपाइाँको नाक, गाला, मखु, र न्चउाँडो छोप्न ुपछु। 

• मास्कलाई तपाईकंो टाउकोमा इन्लन्स्टक वा वा न्स्िङ्गले जोड्नपुिछु त्यसैले यो अन्ड रहधछ। 
 

• जब तपाई ंमास्क हटाउनहुुधछ, यसको अगान्ड नछुनहुोस।् न्कनकी सबै कीटाणहुरू  त्यहााँ  नै हुधछन र तपाई ंन्तनीहरूलाई 

आफ्नो हातमा न्लन चाहनहुुधन। 

• आफ्नो अनहुार छुन ुअन्घ साबनु र पानीले आफ्नो हातहरु िनुहुोस।् 

• मास्कलाई न्भत्र पल्टाएर राख्नहुोस ्यन्ि तपाई ंयसलाई अन्हले नै िनु  सक्नहुुधन भने। 

 

• तपाईलें भााँडा िनेु साबनु र तातो पानीको साथ न्संकमा मास्क िनु सक्नहुुधछ। त्यसपन्छ तपाई ंत्यस्लाई सकुाउनको 

लान्ग झणु्ड्याउन सक्नहुुधछ। 

• तपाईलें वान्िंग मेन्सनमा मास्क िनु सक्नहुुधछ। 

• तपाईलें प्रत्येक न्िन मास्क िनु ुपछु। 



 

 

 जब म कामबाट घर फन्किं िा म कसरी सफा हुनसक्छु? 

मैले के गनुुपछु जब म काम छोड्छु र घर जान्छु? 

तपाईकंोअनहुार मास्क लगाई राख्नहुोस।् 
 

काम छोड्न ुअन्घ साबनु र पानीले आफ्ना हात िनुहुोस।्  

 
मैले के गनुुपछु जब म घर पुग्छु? 

• घर पगु्ने न्बन्िकै आफ्ना हात साबनु र पानीले िनुहुोस।् 

• जब तपाई ंमास्क हटाउनहुुधछ, यसको अगान्ड नछुनहुोस।् त्यसलाई लगुा िनेु टोकरीमा राख्नहुोस।् 

• तपाईकंो लगुा खोल्नहुोस ्र तरुुधतै लगुा िनेु टोकरीमा राख्नहुोस।् 

• प्रत्येक न्िन लगुा िनेु प्रयास गनुुहोस।् काम गनुका लान्ग फोहोर मास्क वा फोहोर लगुा नलगाउन ुहोस।् 

• िावर वा वा नहुाउने काम गनुुहोस।् 

• सफा लगुा लगाउनहुोस।् 

• यन्ि तपाई ंअन्हले नहुाउन वा िावर न्लन सक्नहुुधन भने, आफ्नो हात साबनु र पानीले िनुहुोस।् त्यसपन्छ सफा लगुा लगाउन ु

अन्घ, आफ्नो अनहुार, घााँटी, र हातहरू साबनु र पानीले िनुहुोस।् 



 

 

 म कसरी आफ्नो घर सफा राख्न सक्छु? 
 

 

 

 

 

• कामबाट घर आउाँिा तपाईलें छुन ुभएका सबै िाउाँहरू सफा गनुुहोस।् यो ढोकाको चकुुल, भााँडा 

िनेु न्संक, लाइट न्स्वच, वा फोन हनु सक्छ। 

• सतहहरू सफा गनु एक तरल स्पे्र र एक सफा थाङ्गना वा कागज तौन्लया प्रयोग गनुुहोस।् 

• तपाईलें प्रयोग गनु सक्ने स्पे्रको प्रकारहरू जस्तै क्लोरोक्स र लाइजोल छन।् बोतलमा उनीहरूले 

"DISINFECTANT" भधछन। 

• सतहहरू सफा गनु तपाई ंब्लीच र पानीको न्मश्रण पन्न प्रयोग गनु सक्नहुुनेछ। ५ टेबल चमच ब्लीचमा 

१ गैलन पानी न्मसाउनहुोस।् 


