
हामि सब ैयसिा एकसाथ छौ 

कोरोनाभाइरसलाई बझु्नको लागि 
सािदुायीक स्ास्थ्य िि्गगनददेशिका



कोरोनभाइरस भनेको के हो ?

२०१९ को नोबल 
कोरोनाभाइरस (2019-
nCov)  एक नया ँ
श्ासप्रश्ास सम्बन्धि 
भाइरस हो जनु पहहले 
पहहचान गररएको थिएन। 
यो कोरोनाभाइरस नामक 
भाइरसहरुको एक ठूलो 
पररवारसँग सम्बन्धित छ।



कोरोनाभाइरस कसरर फैललनछ?

स्ाप्रस्ास गरादा नाक तिा मुखबाट 
ननस्किने तरल करदाहरु

एक संक्रममत व्यक्तिले खोकी 
वा हाछ्गुरादा नाक तिा 
मखुबाट ननस्किने तरल करदाहरु 
जनु हावामा ममससएका हुनछन



कोरोनाभाइरस कसरर फैललनछ?

सारीररक सम्पकदा

जो संक्रममत छ वा 
भाइरस बोकेर हहडेको 
छ उकिो शारीररक 
सम्पकदा मा कोहह आएमा



कोरोनभाइरस कसरर फैललनछ?

बस्हुरु र सतहहरु

यदर संक्रममत व्यक्तिले छोएको 
बस् ुअिवा सतहमा नतमीले 
पनन छोएर अनुहारमा छोएमा 
भाइरस नतम्ो मुख, नाख र 
आखँाबाट भभत्र लछनदा सकछ



नतमम आफुलाई कसरर सुरक्षित राख्न 
सकछछौ? 

सम्पकदा  बाट टाढारहनहुोस

नबरामी भएका व्यक्तिहरुसंग 
धेरै नभजक नजानुहोस 
कम्तिमा रईु ममटर वा छ फीट 
टाढाको ररुी बनाउनहुोस।



नतमम आफुलाई कसरर सुरक्षित राख्न 
सकछछौ? 

हात धनुहुोस 

प्रायः हात धरुा 
कम्तिमा २० सेकेन्डको 
लामग साबुन र पानीले 
धनुहुोस।



हातमा साबुन तिा सेननटैजर 
लगाउने।

औलाहरु एकापसमा फसाउने  र 
रवैु हातका हते्ला एकापसमा 
रगड़ने।

बुढी औलंा सहहत, औलंाको नङ 
अकको हातको हते्लामा रगड़ने 
र यो प्रहक्रया रोहोयादाउने।

रइु हातका हते्ला एक 
आपसमा रगड़ने।

एक हातको औलंाको पछाडीको 
भाग अकको हातको हते्लापट्टि 
बाट औलंाहरु फसाएर 
एकापसमा रगड़ने।

यदर साबुन प्रयोग गरदै हुनहुुनछ भने, पानीले धनुहुोस, र सफा रुमालले 
धारा बन्द गनुदाहोस।् यदर हातमा सेननटाइजर प्रयोग गरदै हुनहुुनछ भने, 
एक पटक हात सुक्ा भएपलछ, हातहरु सुरक्षित हुनछन।

एक हातको हते्लाले अकको 
हातको पछाडी सम्म रगडनुहोस 
र फेरर अकको हातले पनन त्यसै 
गनने|

एक हातको बुढी औलंालाई 
अकको हातले मटु्ी पारेर समाते्र 
घुमाई घुमाई रगड़ने। फेरी अकको 
हातले पनन त्यसै् गनने।
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हात कसरर धनेु (हात धनेु तररका)



नतमम आफुलाई कसरर सुरक्षित राख्न 
सकछछौ?

आफनो अनहुारमा नछुनहुोस 

हात नधोएर आफनो 
आखँा, नाक र मुखमा 
नछुनहुोस।



नतमम आफुलाई कसरर सुरक्षित राख्न 
सकछछौ?

सफा र कीटाररुहहत

छोएका वस्हुरु र 
सतहहरुलाई बारम्बार 
सफा गनुदाहोस र 
हकटाररुहहत पानुदाहोस।



लषिरहरु माथि ध्ान दरनुहोस 

COVID-19 का 
नबरामीहरूले हल्ारेखख 
गम्ीर श्ाससम्बधिी रोगका 
सािै ज्वरो, खोकीको 
अनभुव गरेका छन ्र यसका 
लषिरहरू संक्रममत भएको २ 
रेखी १४ दरन पलछ रेखा पनदा 
सकछन।्



यदर तपाइलाई तल दरईएका मधे् 
एक वा धेरै लक्ष्यरहरु रेखापरेमा 
तुरुन्त लचहकत्ा सेवा ललनहुोस ्

- सास फेनदा अप्ठ्ारो भएमा 

- छाती लगातार रखेुमा वा छाती 
भभत्र रबाब महसुस भएमा

- सुतेर उठ्न नसकेमा वा होस ्
नभएको जस्ो भएमा  

- अनहुार तिा ओठ ननलो भएमा

- धेरै ज्वोरो आएमा



शारररीक ररुीले के गछदा?

यसले फैललने क्रमलाई 
रोकछ्।

तपाई र अन्य माननस बीच 
धेरै ररुी बनाईरख्नहुोस, यसले 
भाइरस फैललनबाट रोकछ।

यसले फैललने क्रम र यसको 
गनतलाई  कम गरदाछ। 



के रोकिाम प्रभावकारी छ?

पहहलेको महामारीबाट ससकै, 
शारररीक रूरी प्रारम्म्क र 
दु्त कायादान्वयनले संक्रमरको 
प्रसारलाई घटाउन सकछ, 
मतृ्य ुरर कम गरदाछ।

लक्ष्य भनेको माथि जाने 
क्रमलाई समतल पानुदा हो 
र लगातार केसको संख्ा 
घटाउन ुहो।

ननवाररको उपायसंगै 

अस्पतालको षिमता 

ननवाररको कुनै उपाय छैन 



अलग, एकान्तमा राख्न ुर शारररीक 
रूरी

अलग 
जो ननरोगी माननस छन ्उनीहरुलाई 
सरुवा रोगबाट र संक्रममत माननसबाट 
अलग राखरछ।

एकान्तमा राख्न ु 
संक्रामक रोगको सम्पकदा मा परेका 
व्यक्तिहरूको आवागमनलाई अलग 
गरदाछ र प्रनतबधि गरदाछ  नतनीहरु नबरामी 
परेका छन हक छैन हेनदा।

शारररीक रूरी 
ननश्चित संक्रामक रोगहरू फैलाउन सके् 
व्यक्तिहरू बीच शारीररक ररुी  बनाउन 
आवश्यक छ।



म स्स्थ छु मैले हकन मतलब गनने?

व्यक्तिगत रुपमा तपाइलाई कम जोखखम 
हुन सकछ, तर यस्ो करम चालनुले 
सम्परूदा समाजलाई फाइरा हुनेछ। जो 
व्यक्ति धेरै नबरामी छैन उसले अझै 
पनन अरुलाई सानदा सकछ, उसको 
अभभभावक, बालबाललका, लछमेहक र 
सािै बसमा यात्रा गरररहेका माननसलाई 
पनन! 

ते्यसैले यो बढर्ो महामारीको क्रमलाई 
समतल पानदा र लम्बाई छोटट्ाउन हामम 
सबैमा  र प्रते्यक व्यक्तिमा ननभदार गरदाछ।



साि ्दरन ु परोपकार होइन 

यो महामारीलाई परास् पानदा हामम 
सबैलाई आवश्यक छ।

हाम्ा धेरै माननसहरु खाद्ान्न, पानी, 
घरबार र आश्रय नवहहन पनन छन।् 
ते्यसैले अलग हुराहुरै पनन सम्पकदा मा 
बससरहन  महत्ोपुरदा छ। 

कोरोनभाइरस महामारी चललरहेको 
अवस्थामा लछमेकीहरुको रषिा गनदा 
सामाभजक संस्थाहरु एकसाि आऊँरै 
छन।्

ओकालत गनदा सािमा रहनहुोस हकनहक 
हामीले यस षिरलाई सबैको स्ास्थ्यका 
लामग र एकताको रूपमा हेनुदा पछदा।  
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