
यदि सकारात्मक व्यक्तिमा "लक्षणहरू" िेखापरेको छ भने

लक्षण िेखापरेको दिन→ मदहना - दिन

यदि सकारात्मक व्यक्तिमा "कुनै लक्षण िेखापरेको छैन"

→ दनरीक्षण गरेको दमदि → → मदहना - दिन ( भन्दा २ दिन अदि) मदहना - दिन

सुरुमा कोरोना लागेको मान्छेलाइ  सो्नुस 

①कोरोना सनन सके्न अवदि पत्ता लगाउनुहोस्

दिनजान भएको साथीहरु कसैलाई कोरोना POSITIVE िेक्तखएमा जो संक्रमणको सम्भावनाबाट

जो दिक्तिि छन् संक्रदमि भएर आफुसंक्रमणको सम्भावना छ दक छैन भनेर हेननको लादग दनम्न

वसु्तहरू जााँि गनुनहोस् कोरोना िेक नगरेपदन हुने भयो भने िल लेक्तखएको कुराहरुलाई िेक

गनुनहोस्।

＜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 यहह
समाप्त हुनेछ।
पहहले जस्त ै
कोरोना सांक्रमण
हुनबाट बच्नहुोस

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 ुहुुँिैन

④ भेटेको बेलामा गरेको (सम्पकन  क्स्थछत)कक्रयाकलाप भन्नहुोस 

□ वािानलाप □ खाने र दपउने □ िुम्रपान □ हामी कम भेक्तिलेशन भएको कोठामा साँगै दथय ं

□ कराओके □ म साँगै कारमा िढें

एउटा भएपछन सत्य होभने ४ मा जानहुोस

यहि एउटा पछन सत्य हो भने, अकोमा जानहुोस ्

तपाइ लाई पछन कोरोना लागेको हुन सक्छ कृपया अको 
पषृ्ठमा जानुहोस 

COVID- १९ 
कोरोना चेकमलस्ट

लाग ुहुुँिैन



5 औं दिन सम्म

・हरेक दिन आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था जााँच गररआफ्नो शरीरको तापक्रम मापन गननुहोस्। मास्क लगाउने र

साथ हात धनने। उच्च जोखिम भएका व्यखिहरूसाँगको सम्पकुबाट टाढा रहननहोस् → वृद्ध व्यखिहरू र

िीरु्कालीन रोगहरू भएका मादनसहरूलाई भेट्न नदिननहोस्।उच्च जोखिममा रहेका सनदवधाहरूको भ्रमण

नगननुहोस् → अपाङ्गता भएका बालबादलका र वृद्धहरू अस्पतालमा भनाु भएका वा भनाु भएका

अस्पतालहरूमा नजाने।संक्रमणको उच्च जोखिम भएका ठाउाँहरू → धेरै मादनस भएको ठाउाँमा नजाननहोस् र
तपाईं मास्क दबना कन रा गनु र सकेसम्म मादनसहरूसाँग िान बन्द गननुहोस।

संक्रदमत हुन सक्छ

"सम्भवतः संक्रदमत" भएको ठहर गनेहरूका लादग

कोरोना लागेको व्यखिसाँग अखिम भेट भएको दिनबाट 3 दिनको लादग

आवश्यक संक्रमण दनयन्त्रण गने उपायहरू दलननहोस् जसै्त र्रमा पिुननहोस्।

कोरोना लागेको व्यक्ति संग मादथको दक्रयाकलापमा संलग्न भएको वा

कोरोना लागेको हुन सके्न व्यक्तिलाई अनुरोि

अिमा भेट

भएको दिन

पदहलो दिन िोस्रो दिन तेस्रो दिन

मदहना

दिन

मदहना

दिन

मदहना

दिन

मदहना

दिन

चौथो दिन पााँचौं दिन

दमदत भरेर चेक गननुहोस्।मदहना

दिन

मदहना

दिन

सल्लाह / परामशन केन्द्र

िपाईं जापादनज भाषाबाट नयााँ कोरोनाभाइरसको बारेमा केदह सोध्न सकु्नहुन्छ।

[☎०९५४-६९-११०३] िैदनक दबहान 6:00 िेक्तख बेलुका 10:00बजे सम्म

〇 नेपाली लगायि २१ िेशका भाषाहरू (दविेशी भाषाहरू) मा परामशन दलन

सकु्नहुन्छ। िपाईं दबरामीमा वा िपाइलाई जापानको अस्पिालको बारेमा केदह थाहा

छैन भनेपदन आस्पिालको बारेमा पदन सोिबुझ गनन सकु्नहुनेछ । [☎०९२-६८७-

५५३५] （िैदनक दबहान 6:00 िेक्तख बेलुका 10:00 बजे सम्म）

यदि तपाइलाई र्रमा बस्दा ज्वरो आउने जस्ता लक्षणहरू िेिा परेमा ○ सबैभन्दा पदहले, 
कृपया फोन माफुत आफ्नो “पाररवाररक मनख्य व्यखि वा डाक्टर " साँग कन रा गननुहोस्

○ यदि तपाईंसाँग पाररवाररक मनख्य व्यखि वा डाक्टर छैन भने

कृपया “परामशु / परामशु केन्द्र” मा सम्पकन गननुहोस्। [☎ ०९५४-६९-११०२ ]
（िैदनक दबहान 6:00 िेक्तख बेलुका 10:00 बजे सम्म）


