
यदि सकारात्मक व्यक्तिमा "लक्षणहरू छन्"

→ २ दिन पदछ (सोमबार) लक्षण िेक्तिनु अदि (सोमबार)

यदि सकारात्मक व्यक्तिमा "कुनै लक्षण छैन"

→ दनरीक्षण दमदिको २ दिन (सोमबार) पदछ (सोमबार)

सुरुमा कोरोना लागेको मान्छेलाइ  सो्नुस 

①कोरोना सनन सके्न अवदि पत्ता लगाउनुहोस्

दिनजान भएको साथीहरु कसैलाई कोरोना POSITIVE िेक्तिएमा या काम

गने ठाउमा कोरोना संक्रदमि भएर आफु कोरोना िेक नगरेपदन हुने भयो

भने िल लेक्तिएको कुराहरुलाई िेक गनुनस।

＜कोरोना लागेको हो कक होइ न भनेर चके गननको लागग ＞
✔कहहले बाट लक्षणहरू सरुु भएको      महहना  हिन
✔लक्षणहरू नहिखेएको खण्डमा कोरोना जाांच गरेको हिन 

कोरोना जाांच गरेको हिन          महहना हिन

सोधपुछ गरेपछछ १ मा लेखखएको कुरा खोज गनुनस 

②कोरोना सनन सक्ने समय मा भेट गनुन भयो ?
छैन

सांक्रमणको 
सम्भावना कम 
छ। चेक यहााँ 
समाप्त हुन्छ।
कृपया पहहले 
जस्त ैसांक्रमण
िेखख सावधान 
रहनहुोस।्

③भेटेको बेलामा कस्तो अवस्थामा गथयो ?
□ कोरोना लागेको व्यक्क्त र तपाई  मस्क नलगाई ,१ममटर १५ ममनेट भन्िा बहि समय बबताएको खण्डमा 。
□ कोरोना लागेको व्यक्क्त तपाई  मस्क नलगाई ,१ममटर १५ ममनेट भन्िा बहि समय बबताएको खण्डमा 。

भेटेको भए ३ मा जानसु 
लाग ुहुुँदैन

④ भेटेको बेलामा गरेको (सम्पकन  क्स्थछत)कक्रयाकलाप भन्नहुोस 

□ वािानलाप □ िाने र दपउने □ िुम्रपान □ हामी कम भेक्तिलेशन भएको कोठामा सँगै दथय ं

□ कराओके □ म सँगै कारमा िढें

1つでもあてはまれば ④へ進む

यहि एउटा पछन सत्य हो भने, अकोमा जानहुोस ्

तपाइ लाई पछन कोरोना लागेको हुन सक्छ
कृपया अको 

पषृ्ठमा जानुहोस 

新型コロナウイルス

濃厚接触チェックリスト

लाग ुहुुँदैन



✔हरेक दिन आफ्नो शरीरको तापक्रम मापन गननुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य आफैलाई

हेननुहोस्

✔ अनावश्यक रुपमा बादहर नदनस्कने

✔ पदहले भन्दा धेरै व्यापक संक्रमण दनयन्त्रण उपायहरू दलननहोस्

अन्तिम दिन पदि तपाईंले कोरोना लागेको व्यन्तिलाई भएकोहो भने

१० दिन घरमै बसौ! !!

कोरोना लागेको व्यक्ति संग मादथको दक्रयाकलापमा संलग्न भएको वा

कोरोना लागेको हुन सके्न व्यक्तिलाई अनुरोि

अन्तिम

मा

भेटेको

दिन

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

6日目 7日目 8日目 9日目 10日目

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

[सम्पकन ]

○ 1/25 पदछ, िनी सम्पकन परामशन कल केन्द्र [☎0952-97-5179]

○ १/२४ सम्म, सागा दिफेक्चर हेल्थ िमोशन दिदभजन [☎ ०९५२-२५-७०७५]

ि

○ नयाँ कोरोनाभाइरससँग सम्बक्तिि दविेशी भाषा फोन नम्बरहरू (दिदकत्सा

संस्थाहरूको पररिय र परामशन, आदि) [☎092-687-5535]

यदि तपाईंले घरमा पन्तखुरहँिा ज्वरो जस्ता लक्षणहरू अननभव गननुभयो भने

○ सबैभन्दा पदहले, कृपया फोन माफुत आफ्नो "पाररवाररक डाक्टर" सँग कन रा गननुहोस्।

○ यदि तपाईंसँग पाररवाररक डाक्टर िैन भने,

कृपया "परामशु / परामशु केन्द्र" मा परामशु गननुहोस्।

[☎0954-69-1102]

* मिति  
र जाुँच 
गनुहुोस!्


