बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
एक नयााँ कोरोनाभाइरस को कारण श्वास रोगको प्रकोप, COVID-19 को रूपमा धिधनन्छ, धिन्ताको लाधग कारण हो तर
आतंक छै न। UVM Health Network Vermont State Health Department र New York State Department of
Health साँग काम गर्दैछ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) बाट धनर्देशनमा आिाररत हाम्रो तयारी
प्रयासहरू समन्वय गनन। हाम्रो उच्च प्राथधमकता हाम्रो सबै धबरामीहरूको लाधग सुरधित, गुणस्तरीय हेरधविार प्रर्दान गनन
बााँकी छ।
तल तपाईले कोरोनाभाइरसको प्रसारलाई कसरी रोक्न सककन्छ भन्ने बारे थप जानकारी पाउनुहुनेछ र तपाईं वा एक
धप्रयजन लिणहरु को अनुभव गर्दै छ भने धलन को लागी कर्दमहरु।
सम्झनु! यकर्द तपाईंसाँग ज्वरो, खोक्रा र / वा सासको कमी छ भने, यकर्द सम्भव छ भने, प्रर्दायकसाँग कु रा गनन पधहले
तपाईंको प्राथधमक हेरिाह कायानलयमा कल गनुनहोस्।
घर हेरधविार धबरामी गने हाम्रो समुर्दाय सर्दस्यहरु को बहुमत लाधग सबै भन्र्दा राम्रो धवकल्प हुन सक्छ।

कोरोना भाइरस के हो ?
धवश्व स्वास््य संगठन (WHO) का अनुसार: कोरोनाभाइरस,भाइरसहरूको ठू लो पररवार हो जुन मानवमा श्वासप्रश्वास
संक्रमण को कारण हुन सक्छ , सामान्य धिसो र्देधख अधिक गम्भीर रोगहरू जस्तै Middle East Respiratory
Syndrome (MERS) र Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) । COVID-19 हाल नै खोधजएको
कोरोनावायरस को कारण हुने संक्रमक रोग हो । यो नयााँ भाइरस हो र यो रोग धिसेम्बर 2019 मा िीनको वुहानमा शुरू
हुनु अधघ अज्ञात धथयो।

लिणहरू के हुन् र धतनीहरू कसरी फ्लु वा सामान्य सर्दी साँग धमल्र्दछन् ?
यसको लिणहरू खोकी, ज्वरो र सासको कमी हो। लिण फ्लू जस्तै हो, यद्यधप हामी धविार गछौं फ्लू भन्र्दा बढी गम्भीर
माधनन्छ।
यकर्द तपाइाँ खोकी, ज्वरो वा सासको र्दुखाइ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्रर्दायकसाँग कु रा गनन पधहले आफ्नो प्राथधमक
हेरिाह कायानलयलाई कल गनुह
न ोस्।

यो कसरी सर्दनछ ?
COVID-19 हावा को थोपाका माध्यमबाट फै धलन्छ, त्यसैले खोकी र छींक लाग्ने ठाउाँ का माधनसहरूमा फै धलन्छ । यस्तो
सम्भावना छ कक यसले सतहहरू पधन र्दूधित गनन सक्र्दछ ।इनक्युबेशन अवधि 14 कर्दनको माधनन्छ, तथाधप यो भाइरसको
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बारे मा बढी बुधझए पधछ पररवतनन हुन सक्छ।

म कसरी यसलाई रोक्न सक्छु ?
आिारभूत रोकथाम अभ्यासहरू ती हुन् जुन हामीले सबै समय प्रयोग गनुनपर्दनछ:
तपाईका हातहरू बारम्बार सफा गनुनहोस् - पोटेबल अल्कोहल हैंि सैधनटाइज़र प्रयोग गनुनहोस् र खानुभन्र्दा पधहले आफ्नो
हात िुनुहोस् । आफ्नो अनुहार नछु नु होस । भीिभाि ठाउाँ बाट बच्नुहोस् । ती र्देशहरूमा यात्रा नगनुनहोस् जसलाई CDC
ले व्यापक, धनरन्तर प्रसारणको रूपमा हाइलाइट गरे को छ। सामाधजक र्दूरी भनेको एक िीज हो जुन झन् झन् महत्त्वपूणन
हुाँर्दै जान्छ - हाम्रा स्कू लहरू, सम्मेलनहरू र अन्य संगरठत गधतधवधिहरू यसलाई मामला पधछ मामला आिारमा धविार
गनन आवश्यक हुन्छ।
यकर्द तपाईं धबरामी हुनुहुन्छ भने, घरमै बस्नुहोस्। आफ्ना हातहरू सफा गनुनहोस् , प्रत्येक कर्दन उच्च प्रयोग सतहहरू
िुनुहोस्। यकर्द तपाईं भाइरस संिार भइरहेको ठाउाँ मा हुनुहुन्छ भने, सल्लाह धलनको लाधग तपाईंको प्राथधमक हेरिाह
धिककत्सकलाई फोन गनुनहोस्। आपातकालीन र्देखभाल वा आपतकालीन धवभाग मा नजानुहोस् जब सम्म तपाईंलाई
सासको कमी छै न, वा अन्यथा तत्काल मेधिकल मद्दतको आवश्यकता पर्दैन।
तपाईं कोरोनाभाइरस -19 बच्न के गनन सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। धभधियो

म भखनर यात्रा बाट फर्कन ए र अब मलाई रुघा को समस्या छ। के म जााँच्नु पछन ?
तपाईले गनुन पने पधहलो कु रा भनेको तपाईको िाक्टरको कायानलयमा फोन गनुनहोस र तपाईका लिणहरू बयान गनुनहोस ।
वररपरी िेरै फ्लू र धिसो िली रहेको छ र लिण उस्तै छन्। हामी तपाईको आपतकाधलन धवभाग वा तत्काल र्देखभालमा
अनावश्यक रूपमा जान िाहाँर्दैनौं।

मलाई रुघा र ज्वरो छ ।मैले के गनुप
न छन ?
यकर्द तपाईं धबरामी हुनुहुन्छ भने, घरमै बस्नुहोस्, सतकन हात स्वच्छताको अभ्यास गनुनहोस्, र खोक्र्दा र छींक गर्दान
तपाईंको मुख र नाक छोप्नुहोस्।
तपाईंको िाक्टरको कायानलयमा फोन गनुनहोस् र तपाईंको लिणहरू वणनन गनुनहोस्। धतनीहरूले अको िरणहरूमा
तपाईंलाई सल्लाह कर्दन सिम हुनेछन्।

कसैलाई जााँिको आवश्यकता छ भने यो कसरी धनिानरण गररन्छ ?
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अधहले, Vermont State Department of Health, New York State Department of Health र CDC संग परीिण
गनन क्रमशः के ही मापर्दण्िहरू छन्। यद्यधप समय बढ्र्दै जााँर्दा यो बकढ धनयधमत र लगातार परीिण हुन सक्छ।

के यसका उपिार छन ?
हाल कु नै ज्ञात प्रमाधणत उपिार छै न। के धह प्रयोगात्मक औिधिहरू अध्ययन भइरहेको छ। यद्यधप अधिक गम्भीर
अवस्थामा धबरामीहरूले सहयोगी हेरिाह पाउन सक्छन् (उर्दाहरणका लाधग अधक्सजन, IV fluids, इत्याकर्द), यकर्द
आवश्यक परे मा।

के हामी तयार छौं?
UVM स्वास््य नेटवकन को उच्च प्राथधमकता, स्टाफको लाधग सुरधित कायनिेत्र कायम गर्दै धबरामीहरूलाई गुणस्तरीय
स्याहार प्रर्दान गनुन हो । प्रधतकक्रया प्रोटोकल समान स्वास््य र्देखभाल पररर्दृश्यहरु संग संगठन को महत्वपूणन अनुभव को
माध्यम बाट धवकधसत गरीएको छ । एक मधल्ट धिस््लेनरी टोलीले तयारी र टेलररं ग योजना समन्वय गर्दै छ ककनकक
धवश्वभररबाट थप जानकारी आउाँ र्दछ। समूहले फ्रन्ट लाइन स्वास््य सेवा प्रर्दायक, वररष्ठ नेतृत्व, धबरामी धनयुधि, आपूर्तन
व्यवस्थापन, औद्योधगक स्वच्छता, कमनिारी धशिक, आपतकालीन तयारी धिककत्सक, सुधविा व्यवस्थापन, फामेसी,
संिार, संक्रमण रोकथाम र संक्रामक रोग समावेश गर्दनछ। UVM स्वास््य नेटवकन वतनमान CDC, स्वास््य धवभागको
Vermont धवभाग र New York State Department को धसफाररस को साथ अप टु िेट रहन जारी छ।

म कधत को धिधन्तत हुनु पछन ?
जबकक लिणहरू हल्कार्देधख गम्भीरसम्मका छन् (स्वास््यसम्बन्िी प्राथधमक समस्या भएकाहरूका लाधग), िेरै जसो
माधनसहरूलाई श्वासप्रश्वासको हल्का हल्का रोग हुन्छ। यो यार्द राख्नु महत्वपूणन छ कक त्यहााँ हाम्रो िेत्रमा इन्फ्लूएन्जा
सधहत अन्य िेरै श्वासप्रश्वास भाइरसहरू सकक्रय छन्। तपाईंको फ्लू शट धलन कढलो भएन!
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